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Oficjo n° 513/2022 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excrelentissimo Senhor

Paulo  Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Assunto: Veto ao Projeto de Lei (Lei  n° 6.501/2022)

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 30 de novembro de 2022.
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Comunico  a  Vossa  Excelencia  que,  nos  termos  do  §  1°  do  artigo  43  da  Lei

Organica   do   Municipio   (Lei   n.a   2.761,   de   31.03.90),   existem   raz6es   impeditivas   para

outorga da sangao integral do  Projeto da  Lei  n.a 6.501/2022,  que "Disp6e sabre a criagao e

funcionamento de  Pip6dromos  no  Municipio e estabelece a Semana  Educativa referente ao

uso  responsavel de  soltar  pipas e  da  oiitras  providencias",  motivo  pelo  qual,  decidi vets-lo

parcialmente,  em razao de ausencia de interesse ptlblico.

Restituimos]   dessa  forma,   a   materia  vetada   ao   reexame  dessa   E.   Casa

Legislativa,   cujos   nobres   Vereadores   conscientes   da   responsabilidade   de   que   sao

imbuidos]  saberao melhor refletir.

Respeitosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

PTapa dos Tres Poderes, 73  -2° andar- Centio - Jacarcf -SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PROCESSO N.a 46, DE

09.08.2022 DA C^MARA MUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N.a 6.501/2022)

Apesar  da  nobre justificativa  apresentada  pelo  legislador  municipal,  existem

raz6es  que  impedem  a  outorga  da  sangao  integral  ao  Projeto  (Lei  n.a  6.501/2022),  em

razao de ausencia de interesse ptlblico.

Trata-se  de  Projeto  de  Lei  que  disp6e  sobre  a  cria?ao  e  funcionamento  de

Pip6dromcis  no  Municipio e estabelece a Semana  Educativa  referente ao  uso  responsavel

de soltar pipas e da outras providencias.

0 art.  3° do  Projeto de Lei determina que a pratica de soltar pipas somente e

permitido  o  usa  de  equipamentos  apropriados  as  atividades  saudaveis  e  sem  colocar em

risco a integridade frsica das pessoas.

Prevendo  em  seus  §§1°  e  20  do  art.  3°  como  sangao  a  interdieao  do  local

pelo prazo de  30 (trinta)  dias e em caso de  reincidencia  pelo  prazo de 60  (sessenta)  dias,

no caso de descumprimento do caput do art.  3°.

Ressalte-se     que,     tal     pena     se     apresenta     como     desarrazoavel     e

desproporcional,  pois  nao  pune  diretamente  a  infrator da  conduta,  sendo  a  coletividade  a

prejudicada.

A interpretagao que se extrai do dispositivo e  pela  possibilidade de  interdigao

de  local  (areas  ptiblicas  ou  privadas),  em  caso  de  utilizaeao  de  cerol  ou  linha  chilena  em

pipa por municipe.

Esse   exemplo   ilustra   uma   possibilidade   que   pune   a   coletividade   pela

interdieao  do  local  pLiblico  ou  privado  e  nao  a  infrator da  conduta,  causando  inseguranea

juridica aos demais municipes moradores do local ou utilizadores do  local.

A conduta  de  utilizaeao  de  cerol ja e  punida  com  multa  pela  Lei  Municipal  n°

4085,  de  19 de agosto de  1998.
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Assim,  verifica-se  o  Projeto  de  Lei  tern  a  inteneao  de  prestigiar a  pratica  de

soltar pipa  com  seguranga,  entretanto,  os dispositivos dos  §§1° e  2° do  art.  3° trazem  uma

jnseguranga juridica para outras pessoas que nao cometeram a infragao.

Portanto,  constatado  ausencia  de  interesse  ptlblico,  nao  existem  condig6es

que  permitam  a  sangao  integral  ao  Projeto  de  Lei  (Lei  n°  6.501/2022),  impondo-se  o  veto

dos  §§1°  e  2°  do  art.  3°,  cujas  raz6es  ora  submeto  a  elevada  apreciaeao  dos  Senhores

Vereadores.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2022.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

LEI  N° 6.501/2022

Disp6e    sobre     a     criacao     e
Pip6dromos   no   Municipio   e   estabelece   a   Semana
Educativa roferente ao uso responsavel de solfar pipas
e da outras providencias.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,      FAZ      SABER      QUE      A      CAMARA      MUNICIPAL

APROVOU      E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGUINTE  LEI:

Art.     1°         Esta     Lei    cria     e    estabelece     normas    de

funcionamento   de   areas   ptiblicas   intituladas   "Pip6dromo",   bern   como   estabelece   a

Semana Educativa referente ao usa responsavel de soltar pipas e da outras providencias.

Art. 2°   0 Pip6dromo tern como objetivo:

I   -  destinar   areas   abertas   e   seguras,   delimitadas   pelo

Poder Ptlblico,  para realizar a pratica de soltar pipas;

11   -  destinar  areas   abertas   e  seguras,   delimitadas   pelo

Poder Publico,  para realizar a pratica de soltar pipas;

Ill  -estabelecer  urn  espago  de  convivencia,   harmonia  e

lazer para as familias;

lv -  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  dnico.    Todos  os  eventos  e  atividades  devem

atender  as  diretrizes  de  seguranga  e  de  responsabilidades  estabelecidas  na  legislacao

vigente.
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PALACIO DA LIBERDADE

Art.  3°   Para  a pratica de soltar pipas somente 6
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o  uso  de  equipamentos  apropriados  as  atividades  saudaveis  e  sem  colocar em  risco  a
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Art.   4°       Fica    instituida   a   "Semana    Educativa   Santos

Dumont", sobre o uso responsavel de soltar pias]  realizada na  la semana de dezembro de

cada ano,  tendo como  objetivo conscientizar e estimular nossas criangas e adolescentes

quanta ao uso seguro e consciente das pipas no Municipio de Jacarei.

§  1°    Na  semana  compreendida  no  capuf deste  artigo,  a
Municipalidade  promovera  atividades  para  conscientizar  e  estimular  nossas  criangas  e

adolescentes,  utilizando  saberes  e  adequada  pedagogia,  assim  coma  atividades  lddicas

de acordo com a faixa etaria deste pablico alvo.

§ 2°   Na  impossibilidade  de  realizar as atividades  previstas

neste  artigo,   na  data   estipulada   no   capuf  do   mesmo,   excepcionalmente  a   "Semana

Educativa Santos Dumont" podefa ser realizada na tlltima semana do mss de novembro.

Art. 5°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura Municipal de Jacarei, 29 de   novembro de 2022.

lzALAS JOSE DE  §ANTANA
Prefeito Municipal de Jacarei

Autoria do Droieto e da emenda: Vereador Hemani Barreto.
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