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PARECER Nº 430/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 371/2013 
De autoria dos nobres Vereadores Goulart e Orlando Silva, o presente projeto de lei 

altera o inciso XII, do artigo 7º, da Lei 14.223, de 26 de setembro de 2006, e dá outras 
providências. 

A proposta estabelece, em síntese, que às denominações ou logomarcas das casas de 
espetáculos, teatros, museus, cinemas, estádios e centros de convenções, inseridas ao longo 
da fachada, e desde que não ocupem mais de 10% (dez por cento) da área total da respectiva 
fachada, não serão consideradas como anúncios. 

Segundo a justificativa apresentada, o município atrai inúmeros turistas, nacionais e 
estrangeiros, em busca de espaços culturais, casas de espetáculos, shows, estádios, centros 
de convenções, encontrando, muitas vezes, dificuldades para encontrar tais estabelecimentos, 
razão pela qual necessitam ser identificados de maneira a serem encontrados de forma rápida 
e fácil. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, por meio do parecer nº 1187/2013. 

Remetida a proposição, nos termos regimentais, a esta Comissão para análise da 
matéria, foi designado relator o nobre Ver. Fabio Riva, que se manifestou favoravelmente à 
aprovação do projeto. 

Contudo, a referida manifestação foi rejeitada na 3ª Reunião Ordinária desta Comissão, 
realizada em 18 de abril do corrente ano, competindo-nos, por força da designação do Sr. 
Presidente, redigir o voto vencedor. 

De fato, em que pesem os propósitos do autor e do relator designado, discordamos das 
razões apresentadas, entendendo que a aplicação da “Lei Cidade Limpa” tem resultado em 
saldo positivo na aceitação dos munícipes paulistanos, já que a grande maioria tem se 
manifestado favoravelmente a ela, e que a presente medida trará prejuízos para a qualidade da 
paisagem urbana, que voltará a ter estes imóveis com boa parte de sua fachada encoberta e, 
por conseguinte, um aumento na deterioração ambiental, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente se manifesta contrária a este projeto de lei. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente em 18/04/2018. 

Toninho Paiva – PR - Presidente 

Alfredinho – PT  

Camilo Cristófaro – PSB - Autor 

José Police Neto – PSD 

 



VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 371/2013 

De autoria dos nobres Vereadores Goulart e Orlando Silva, o presente projeto de lei 
altera o inciso XII, do artigo 7º, da Lei 14.223, de 26 de setembro de 2006, e dá outras 
providências. 

Em suma, a proposta estabelece que às denominações ou logomarcas das casas de 
espetáculos, teatros, museus, cinemas, estádios e centros de convenções, inseridas ao longo 
da fachada, e desde que não ocupem mais de 10% (dez por cento) da área total da respectiva 
fachada, não serão consideradas como anúncios. 

 Segundo a justificativa apresentada, São Paulo atrai inúmeros turistas, nacionais e 
estrangeiros, em busca de espaços culturais, casas de espetáculos, shows, estádios, centros 
de convenções, encontrando, muitas vezes, dificuldades para encontrar tais estabelecimentos, 
razão pela qual necessitam ser identificados de maneira a serem encontrados de forma rápida 
e fácil. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade deste projeto de lei, por meio do parecer nº 1187/2013. 

Cabe destacar que a aplicação da “Lei Cidade Limpa”, que dispõe sobre a ordenação 
dos elementos que compõem a paisagem urbana do município, teve um balanço positivo na 
aceitação dos munícipes paulistanos, já que a grande maioria da população se manifesta 
favoravelmente a esta. Contudo, a aplicação estrita da lei causou certos inconvenientes ao 
restringir o anúncio de algumas atividades consideradas relevantes. 

Com este mesmo entendimento, a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU, 
em reunião ocorrida no dia 25/05/08 estabeleceu, na Resolução 003/08/CPPU/SEHAB, que os 
hospitais, em razão da relevância dos serviços prestados e, considerado o direito da população 
que busca o atendimento hospitalar à identificação imediata, devem ser vistos como exceção à 
“Lei Cidade Limpa”.  

De forma similar esta Comissão entende que, por serem considerados de interesse 
coletivo e pela sua relevância social, as casas de espetáculos, os teatros, os museus, os 
cinemas, os estádios e os centros de convenções também necessitam ter sua identificação 
facilitada, podendo por analogia, e sem receio de descaracterizar a citada Lei, serem 
equiparados aos hotéis que nas condições especificadas na Lei nº 14.223/06, inciso XII, artigo 
7º, não são considerados como anúncio.  

Face ao exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se Favoravelmente à proposição. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente em 18/04/2018. 

Fábio Riva – PSDB - Relator 

Dalton Silvano – DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/04/2018, p. 129 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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