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JUSTIFICATIVA - PL 0508/2018 
Na Cidade de São Paulo vivem 12 milhões de pessoas, conforme estimativa do 

IBGE/2018. O CENSO 2010 revelou uma população de 11.253.503 pessoas com densidade 
demográfica igual a 7.398,26 habitantes/km². Destes dados é possível inferir a proporção de 
pessoas que se locomovem aos mais variados destinos no perímetro que circunscreve a 
Metrópole. 

São milhões de pessoas que se dirigem aos mais variados locais para trabalhar, 
comprar, vender, representar, buscar por médicos, dentistas, advogados, contadores, 
arquitetos e toda uma gama de profissionais e de serviços. 

Na maioria destes destinos, a identificação do visitante ou mesmo do trabalhador é 
feita na portaria e o acesso do visitante ao destino final - para além da portaria das edificações 
e estabelecimentos - quase sempre é procedido a aparas de papel pré impressas e/ou 
etiquetas adesivas dos mais variados tamanhos que devem ser devolvidas à portaria (muitas 
vezes com a rubrica do visitado) na saída. 

Sabemos que o descarte deste material, por mais reciclável que seja, afeta o meio 
ambiente. São toneladas de lixo produzido só pela atividade de controle de visitantes. 
Minimizar este impacto é medida que se faz necessária. 

O presente projeto de lei, ao proibir a utilização de papel de qualquer formato ou 
tamanho, inclusive etiquetas, no controle do acesso de visitantes aos mais variados destinos, 
pretende contribuir para essa "profilaxia" ambiental, reduzindo o consumo e o descarte 
desnecessário de papéis. 

A tecnologia que inclui desde a biometria e utilização de crachás eletrônicos até o 
controle por imagem, acrescentados dos métodos de controle disponíveis no mercado que 
prescindem da utilização de papel, justificam a proposta. 

Com estas considerações, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
desde projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 120 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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