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PARECER Nº 2372/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 220/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Adolfo Quintas, dispõe sobre a 

comprovação por meio digital da comercialização de ingressos para eventos artísticos, culturais 
e esportivos, para fins de sustentabilidade, no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

De acordo com a propositura, os "sites" que comercializam ingressos para eventos 
artísticos, culturais e esportivos realizados no Município de São Paulo, deverão disponibilizar a 
opção de envio da comprovação da compra por meio digital. 

A comprovação da compra de ingressos por meio digital far-se-á mediante mensagens 
de texto tipo SMS - "Short Message Service", e-mail ou código de barras. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que atualmente, ainda que a venda seja feita 
pela internet, os ingressos na maioria das vezes são impressos e muitas folhas de papéis são 
gastas para a sua impressão. 

Também destaca que a medida proposta evita a derrubada de milhares de árvores com 
a impressão em papel e a emissão de toneladas de CO2 com logística e resíduos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apontando a necessidade de se realizar pelo menos duas 
audiências públicas durante a tramitação pelo fato do projeto de lei versar sobre Política 
Municipal de Meio Ambiente. 

Tendo em vista que a propositura pretende evitar a impressão de ingressos e desta 
forma diminuir o consumo de papel pela população, substituindo o suporte físico por meios 
eletrônicos, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação da propositura. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 16/12/2015 
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