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Disp6e sobre a autoriza§ao para cria?ao do
Pip6dromo  e  Semana  Educativa  referente
ao  uso  responsavel  de  soltar  pipes  e  da
outras providencias.

0   PREFEITO   D0   MUNICIPIO   DE   JACAREl,
USANDO  DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO
CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE  A
CAMARA     MUNICIPAL    APROVOU     E     ELF
SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°  -Fica  autorizada  a  criagao  de  Pip6dromo e da Semana  Educativa

referente  ao   uso   responsavel  de  soltar  pipas  dentro  do  territ6rio  do  Municipio  de

Jacarei.

Art. 20 -0  Pip6dromo tern como objetivo:

I -dispor ao pdblico amante das pipas  urn local apropriado para a  pfatica

de soltar pipas;

11  -  destinar  areas  abertas  e  seguras,  delimitadas  pelo  Poder  Pdblico,

para realizar a pratica de soltar pipas;

Ill  -estabelecer  urn  espago  de  convivencia,  harmonia  e  lazer  para  as

familias;

IV - realizar eventos anuais,  como festivais,  campeonatos e outros,  para

reunir soltadores de pipa,  alem  de eventos educativos  promovidos  por escolas  e  pela

sociedade civil, com o intuito de incentivar a pratica responsavel da atividade.

Pafagrafo   Onico.   Todos  os  eventos  e  atividades  devem   atender  as

diretrizes de seguranga e de responsabilidades estabelecidas na legislaeao vigente.

Art.  3°  -  Para  a  pratica  de  soltar  pipas  somente  e  permitido  o  uso  de

equipamentos   apropriados   as   atividades   saudaveis   e   sem   colocar   em   risco   a

integridade fisica das pessoas.
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§  1° Em caso de descumprimento do "caput" deste artigo,  o Poder Pdblico

Municipal interditara o local  pelo prazo de 30 (trinta) dias.

§  2°  Em  caso  de  rejncidencia,  a  interdigao  sera  de  60  (sessenta)  dias,

quantas vezes forem necessarias.

Art.  4°  -  Fica  instituida  a  "Semana  Educativa  Santos  Dumont",  sobre  o

uso  responsavel  de  soltar  pipas,  realizada  na  la  semana  de  dezembro  de  cada  ano,

tendo  como  objetivo  conscientizar  principalmente  criangas  e  adolescentes  quanto  ao

uso seguro e consciente das pipas no Municipio de Jacarei.

§  10  Na  semana  compreendida  no  caput  deste  artigo,  a  Municipalidade

promovefa  atMdades  para  conscientizar e  estimular  nossas  criangas  e  adolescentes,

utilizando  saberes  e  adequada  pedagogia,  assim  como  atividades  ludicas  de  acordo

com a faixa efaria deste pdblico alvo.

§ 2° Na impossibilidade de realizar as atividades previstas neste artigo,  na

data  estipulada  no  caput  do  mesmo,  excepcionalmente  a  "Semana  Educativa  Santos

Dumont" podera ser realizada na dltima semana do mss de novembro.

Art. 5°- Esta lei entrafa em vigor na data de sua publicaeao.
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JUSTIFICATIVA

As pipas nasceram na China antiga por volta do ano de  1.200 a.  c, criadas

como  dispositivo  de  sinalizagao   militar.   Os  movimentos  e   cores  eram   mensagens

transmitidas a distancia entre destacamentos militares.

No Brasil,   chegou   par  volta  de   1596,  junto  com  os  Portugueses,   que

tinham conhecido a pipa em suas andangas pela China.

Hoje, o tipo de pipa mais difundido e o de papel com varetas de bambu ou

de  fibra.  Sua  denominagao  varia  de  regiao  para  regiao,  sendo  chamada  de  cafifa,

papagaio, quadrado, piposa e estrela.

Em Jacarei, assim como em muitas cidades do estado de Sao Paulo e do

Brasil,  "soltar  pipas"  ou  "papagaios"  e  muito  comum,  principalmente  nos  periodos  de

ferias  escolares,  nos  meses  de janeiro  e julho  especialmente.  Potem,  infelizmente,  a

brincadeira   ingenua  de  crianga  virou   uma  ameaga   as  pessoas,  visto  os  indmeros

acidentes  com  cerol  e  mortes  no  transito,  diante  de  irresponsabiljdades  por  parfe  de

pessoas que nao se preocupam com o pr6ximo.

Com isso, algo necessita ser feito e solug6es precisam ser pensadas para

a  pratica  consciente  e  segura  dessa  atividade,  a  fim  de  que  todos  possam  vivenciar

momentos de  diversao  e  arte de forma  responsavel.  Ou  seja,  urn  ambiente saudavel,

familiar e de convivio social.

Sendo assim, o presente projeto tern por finalidade promover e valorizar a

pratica de confeccionar e soltar pipas,  resgatando valores e prezando a sociabilizaeao

atraves    dessa    brincadeira    historica    e    folcl6rica,    bern    como    contribuir    para    o

desenvolvimento intelectual e coordenagao motora das pessoas, independente da faixa

etaria.

"Soltar  pipas"  sempre  foi  uma  atividade  que  reuniu  pals  e  filhos,  sendo,
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artesanato,  fisica,  geometria,  matematica,  educagao  artistica,  educagao fisica,  dentre

outras disciplinas, propiciando ampliagao no conhecimento e desenvolvimento humano,

especialmente na fase de formaeao.

Cabe-nos  ressaltar  ainda,  que  o  referido  "brinquedo"  se  tornou  fonte  de

renda  para  comerciantes  da  nossa  cidade,  vista  que  muitos  tern  se  especializado  na

confecgao e venda dos produtos, gerando, consequentemente, mais postos de trabalho

em   nossa   cidade,   ajudando   no   sustento   de   muitas  familias,   ainda   mais  face   as

dificuldades econ6micas vividas nos dltimos tempos em todo pals.

Nao  podemos  deixar  de  mencionar  tambem  que,  infelizmente,  vivemos

urn   momento   de   inversao   de   valores   e   principios,   com   aumento   expressivo   da

criminalidade e do  consumo de drogas e alcool.  Investir em  ag6es de cunho educativo

e cultural  6,  de fato,  essencial  para  inibir esse  crescimento,  fazendo  com  que  nossos

jovens   nao  fiquem   na   ociosidade   a   merce   dos   maleficios   impostos   pela  falta   de

oportunidades, e cresgam no caminho do bern.

Apesar   dos   indmeros   beneficjos,   essa   atividade   tern   sido   reprimida,

marginalizada  e  generalizada  como  perigosa,  considerando  que  ha  quem  insista  em

pratica-la em locais onde o transito de veiculos e o fluxo de pessoas sao intensos, alem

de grande concentraeao de fiagao eletrica, por exemplo.

Neste   sentido,   faz-se   necessario  ag6es   por  parte   do   Poder   Ptiblico,

disponibilizando espagos  ptlbljcos adequados para tal finalidade,  objetivando organizar

as   atividades   no   municipio   de   Jacarei,   trazendo   mais   seguranga   a   coletividade,

evitando transtornos e qualquer tipo de acidente.

Sendo assim, conforme avaliado e estudado pela Secretaria de Governo e

Planejamento da  Prefeitura  Municipal  de Jacarei,  a  qual  aproveitamos  para  agradecer

em  nome  de  seu  secretario,  sr.  Celso  Flotencio,  indicamos  como  "projeto  piloto"  area
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de pir}as e da outras Drovidencias.

Pip6dromo  em  Jacaref,   disponibilizando  tal  espago  de  instalag6es  adequadas  para

alcan?armos os devidos fins.

0    denominado     "Pip6dromo",     criado    em    algumas     cidades,     como

Pindamonhangaba  (SP),  ltapetininga  (SP),  Barra  Bonita  (SP),  Salto  (SP)  e  em  varios

outros  municipios  do  Brasil,  e  uma  iniciativa  que  vein  ao  encontro  com  desejos  de

praticantes,  amantes e  admiradores de tao  bela  arte  que enfeita  o ceu,  ntlmero esse

que  certamente  sera  significativamente  elevado  ap6s  a  entrada  em  vigor  desta  lei,

ainda  mais  depois  de  termos  as  privag6es  impostas  pela  pandemia  (COVID-19),  as

quais felizmente estao sendo superadas.

Nesta oportunidade, dedicamos este importante projeto de lei aqueles que

mantem  essa  tradj9ao  "viva",   levando  a  todas  gerag6es  a  "magia"  da  referida  arte,

mesmo diante de tantas dificuldades.  Nosso reconhecimento e gratidao tamb6m a  Davi

Rogerio Gomes  Ferreira  (Tuta),  Jonas Mariano Ljsboa  Morais  (Chico  Pipas) e Tais dos

Santos  Ribeiro,  que  nao  s6  confeccionam  pipas  e  as tern  como fonte  de  renda,  mas

tamb6m  carregam  em  suas  hist6rias  a  paixao  de  "colorir  o  c6u"  e  levar  alegria  as

pessoas.

Aproveitamos  a  ocasiao  para  fazer justa  homenagem  a  Alberto  Santos

Dumont,  conhecido  como  "Pai  da  Aviagao",  instituindo  a  "Semana  Educativa  Santos

Dumont", sobre o uso responsavel de soltar pipas".

Santos   Dumont   foi   urn   aeronauta,   esportista,    autodidata   e   inventor

brasileiro.  Foi ainda na  infancia,  que o filho de Henrique Dumont e Francisca de  Paula,

despertou    sua    "paixao    pelo    ceu",    divertindo-se    construindo    pipas    e    pequenos

aeroplanos.

Esta  ilustre  personalidade  ficou  marcado  na  hist6ria  brasileira  por  sells

grandes  feitos  na  area  da  aviagao,  sendo  o  primeiro  a  projetar  e  construir  urn  balao

dirigivel  que  decolou,  contornou  a  Torre  Eiffel  e  aterrissou,  valendo-se  somente  da

forga de  urn motor a gasolina.  Sua consagragao,  pofem,  veio em  1906,  com o "14  Bis",

aeroplano mais pesada que o ar,  que decolou sem a ajuda dos ventos,  com motor de

50 cavalos de potencia e pousou na presenea dos membros do Aeroclube da France.
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de Dipas e d6 outras Drovidencias.

Na  melhor  das  intene6es  e  conciliando  uma  convivencia  harmonica  em

nossa  sociedade,  finalizamos  esta  propositura  com  uma  citagao  do  "Pal  da  Aviagao",

que  tambem  usou  o  c6u  como  palco  para  sua  arte:  "C„.ei.  tjm  apare/ho  pare  uni.r a

humant.dads,   nao  pare  cfesfmt'-/a."  Esse  e,  tambem,  o  prop6sito  das  Pipas,   reunir

pessoas e encanta-las,  com uma linda e colorida exposigao ao ar livre.

Diante do exposto, esperamos contar com a apoio dos ilustres pares para

a aprovagao deste Projeto de Lei.

Camara Municipal de Jacarei,  08 de agosto de 2.022
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