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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

PROjET0 DE LZiN'q312 2020

Di$oõe Jeble ] instalação de
ninódromos no município de laauariúna
e dá outras Drovidências.

\ C.\Nf.\liÀ FvlUNICll'ÂL DE JÀG U A.RIUNA APROV.À

,\rt. I' Dispõe ao Poder Executivo a instalação dc pipódromos no município

dc Jaguatiúna e dá ousas providências

4rt. 2' Os pipódromos tem como objetivo=

1- Dispor ao público amante das pipas, um localapropriado para se soltar pipíts;

TI ]'ropotcionar IEtzcE, culnlra, socialização c! cductiçào (luanto à regra dc

segurança e responsabilidade ao soltar pipas;

111- Criar pipódromos cm rcgiõcs da cidade com locais seguros que possibiliícm

soltar pipas com segurança, cm eventos, íesdvais e campconatos de pipas, qual seja,

áreas abcrras, c;\mpos dc futebol, espaços abertos, locais onde nào possuítiTI. redes

elétricas e fluxo intenso de veículos automotoras, ciclistas c pedestres

.\rt. 3' /\ Prefeitura promoverá através da Secretaria competente, anualmente,

eventos, fesüx-ais e campconíltos de pipas, a hm de proporcionar lazer, socialização c:

cultura aos munícipes

Xrt. 4' O Poder Executivo regulamentará a l)rcscnte Lei.

Àrt. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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⑤ Câmara MuniciT)al de Jaguariúna
Estado de São Paulo

JUSTiPICATiVA

O prescntc prometo propõe sobre dispor ao público amante das pipas,

um local apropriado para se soltar pipas, proporcionílr lazer, cultura, socialização c

educação quanto às regras de segurança e responsabilidíldc ao soltar pipas

Conforme Lconardo Valle, soltar pip21 leva à socialização c
desenvol\imenso de habilidades motoras, sendo as férias de julho momento quc

oferece um clima ideal para a brincadeira, que podc set praticada em grupo
ílattos://www.institutoclaro.org:br/çducacaQ/nQ5$âs:DQ idades zlleDortaaçn$/soltat-

nioa-leva a socializacao-e:desenvolvimento de-habilidades:motoras/)

Também chamada de pandorga, papagaio ou maranhão, a pipa é uma

boa brincadeira pÉtra as férias, principalmente no período de julho, momento em quc

a maior parte dos dias são ensolarados e com bons ventos. Para melhorar, soltar pipa

complementa elementos ligados aos currículos fotm;\is c transversais da escola,

ajudando no dcsenvolvinaento de habilidades que vão das motoras até as ligadas à

inteligência emocional.

;Soltar pipa é !muito mais divertido quando feito cm grupo, o que leva à

socialização, de6lnição dc regras, acordos de convivência, exercício de princípios dc

solidariedade, compartilhamcnto e ética", lista professor e autor de materiais

didáticos de física, tnttcmádca e RHoso6ta da Educação, José Carlos r\ntânio

I'ambém é preciso aprcnder sobre as regras dc segurança, conhecer e utilizar

ferramentas como a tesoura, fazer amarrações, colagens e medidas", acrescenta.

Para quem aprecia llistória e ciência, a pipílé um prato cheio- Estima-se

que a atividade tenlla sido descoberta na China há mais dc 2.200 anos. Além disso,

há registros dc objetos voadores controlados por fios em hieróglifos do Egito.

].tualmente, estudos apontam a possibilidade de usar pipas para elevar geradores

eólicos de energia clétrica até altitudes onde o \ ente é forte c regular.



Câmara Municit)al de Jaeuariúna
Estado de São Paulo

Na hora de t'mpinar a pipa, é preciso procurar um local aberto, amplo,

distante de redes eléUicas e obstáculos verticais, como árvores e prédios, e onde sc

possa correr hvrcmente. O clama deve ser de céu limpo, com pouca ou nenhuma

nuvem, sem shlalde chuva e vento moderado. "Vento fraco nào consegue manter a

pipa no ar e o vento forte quebra 21linha, fazendo a pipa ir embora. E ncm pense cm

soltar pipa en) dias chuvosos", reforça José Carlos.

Cotnpetições cm gmpo de quem consegue empinar pipa ou atinge a

maior altura pritneiro são saudáveis. Contudo, é preciso passar longe de produtos

que talham a linha cortante, como o cerol (mistura de cola com vidro moído ou

[inaalha de ferro). A prática representa risco de morte para as pessoas ao redor. "Se a

pipa cllroscar na rede elétdca jamíiis tente recupera-la, pois isso também) lá causou a

morte (]c muitas pessoas", lembra o professor.

Por isso, da necessidade de instalação de pipódromos cm regiões da

cidade, locais seguros blue possibilitem soltar pipas com segurança, bem como

realização de eventos, vesti\-ais c campeonatos de pipas, qual seja, área aberta,

campos de futebol, espaços abertos, onde não possua redes elétricas e fluxo intenso

de veículos autoínotores, ciclistas e pedestres.

.\nte a relevância sociale pública da matéria, espero a aprovação do

vertenrc prometo de lei, por ser legal, oportuno e conveniente.

Câmara Àlunicipalde Jaguariúna, 07 de julho dc 2020
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMÉNÀS
Estado de São Paulo

www.camoinas.se.!ea.br

PROJET0 DE LE10RDINÁRIA NO / 2018

Dispõe sobre a instalação de pipódromos
no município de Campinas e dá outras
providências

Art. lo Dispõe ao Poder Executivo a instalação de pipódromos no município de
Campinas e dá outras providências.

Art. 2o Os pipódromos tem como objetivo

dispor ao público amante das pipas. um localapropriado para se soltar pipas

11 - proporcionar lazer. cultura, socialização e educação quanto a regra de
segurança e responsabilidade ao soltar pipas

111- criar pipódromos em regiões da cidade locais seguros que possibilitam soltar
pipas com segurança, eventos, festivais e campeonatos de pipas, qualseja. área
aberta. campos de futebol, espaços aberto, onde não possua redes elétrica e fluxo
intenso de veículos automotores. ciclistas e pedestres.

Art. 3' A prefeitura promoverá através da Secretaria competente. anualmente
eventos. festivais e campeonatos de pipas. a flm de proporcionar lazer. socialização
e cultura aos munícipes.

Art. 4' O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de noventa dias

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala de Reuniões, 24 de julho de 2018

FERNANDO

Av. da Saudade, n' 1004 (GAB. 10) - Ponte Preta - CEP: 13041-670 - Campinas/SP - Fode: {19) 3736-1680
site: www.fernandomendes10.com.br / e-mail.: fernandomendes©acampinas.sp.!eg.br



CÂMARA MUNIClml DE CAMPINAS
Estado de São Paulo

www camolnas , sp .leg .br

Competições em grupo de quem consegue empinar a pipa ou
atinge a maior altura primeiro são saudáveis. Contudo, é preciso passar longe de
produtos que tornam a linha cortante. como o Geral(mistura de cola com vidro moído
ou limaltla de ferro). A prática representa risco de morte para as pessoas ao redor.
'Se a pipa enroscar na rede elétrlca jamais tente recupera-la* pois isso também já
causou a morte de muitas pessoas", lembra o professor.

Por isso, dá necessidade de Instalação de pipódromos em
regiões da cidade. locais seguros que possibilitam soltar pipas com segurança. bem
como realização de eventos, festivais e campeonatos de pipas, qual seja, área
aberta, campos de futebol, espaços abertos, onde não possua redes elétrica e fluxo
intenso de veículos automotores. ciclistas e pedestres

Sala de Reuniões. 24 de julho de 2018

FERNANDO
\

\

Av. da Saudade, n' 1004 (GAB. 10) - Ponte Preta - CEP: 13041-670 - Campinas/SP - Pane: (19) 3736-1680
site: www.fernandomendes10.com.br / e-mail.: fernandomendes©acampinas.sp.leg.br



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 5 de agosto de 2020

Ofício n.a 403/2020.-PRE

Senhor Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência para parecer dessa
digna Comissão o Projeto de Lei n' 030/2020, de iniciativa do Sr. José Muniz que

dispõe sobre a instalação de pipódromos no Município de Jaguariúna e dá outras
providências, lido em Sessão Ordinária, realizada em 4 de agosto do corrente, por
esta Casa de Leis

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os

nossos reais protestos de elevada estima e @tintjssima consideração

VEREADOR WALTÉR b TOZtÍ DÉ CAMARGO

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jaauariú na -- S.P.

Rua Alfredo Bueno.
bv\\

189 -- Centro -- Telefones (19) 3 847-4336
uariuna.se.eov.br



Câmara Municipal de Jaauariúna
Estado de São Paulo

Projcto de Lei n' 030/2020

CONTABILIDADE

Autoria: ÍLUSTRÍSSIN{O VlgRE.XDORJOSÉ ÀIUNIZ

Relatores: ]].USTR]SSTN[OS VEREADORES CÀSSL]. h]URER MONTAGNER
LUIZ CAIU,OS DE Ci\NÍPOS e D/\VID Flll/\ltlO NETO

Parecer: FAVORÁVEL

Dc iniciativa do Ilustríssimo VereadorJosé Nluniz o Prometo de Lei n"

030/2020 dispõe sobre a instalação de pipódromos no município de Jaguariúna e dá

outras providências

No mérito, o prometo estabelece que os pipódromos tcm como

objedx'o dispor ao público amante das pipas, um local apropriado para se soltar pipas;

proporcionar lazer, cultura, socialização e educação quanto à regra de segurança e

responsabilidade ao soltilr pipas; bcm como criar locais seguros quc possibiHtcm soltar

pipas com segurança, cm eventos, fcstix ais c campeonatos de pipas, qual seja/áreas

abertas, campos de futebol, espaços abertos, locais onde não possuam redes#étricas e

fluxo intenso dc veículos automotores, ciclistas e pedestres



⑤ Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Pau

Prometo de Lei n' 030/2020

Na Jusd6icativa, o autor esclarece que a lazão da propositura é dispor ao

público amante das pipas, um local apropriado pata se soltar pipas, proporcionar

lazer, cultura, socialização e educação) quanto às tcgras de segurança c

responsabilidade ao soltar pipas

Assim, explica a necessidade de instalação de pipódtomos cm regiões da

cidílde, locais seguros que possibilitem soltar pipas com segurança, bcm como

realização dc cvcntos, festivais e campeonatos de pipas, qual seja, arca abcrta, campos

dc futebol, espaços abertos, onde não possuma redes elétricas e fluxo intenso dc

veículos automotoras, ciclistas e pedesues

É o rclatódo

Com este relatório, compete a essas comissões, reunidas em conjunto

na forma pre\data pelo art. 97 do Regimento Interno, exarar parecer sobre a

legalidade, conveniência e oportunidade do prometo de lei em epígrafe

Passamos a opinar

O aidgo 30, inciso J, da Constimiçào I''edetal, dispõe quc c.)ilxpcte ao

[v[unicípio [egis[ar sobre assuntos de interesse ]oca]

Nesse sentido, veti6lca se que a matéria da proposimr$;ãprcscncada se

rcfcrc à regulamentação local
2

ç,Lt.
/'



Estado de São Paulo

Prometo de Lei n' 030/2020

:à.ssim, esta Comissão entendc quc o prometo de lei apresentado tcm

legtümidade jurídico-constitucional, tendo em vista quc traem de assunto de interesse

e\ddentemente municipal.

Verifica-se, portanto, que }l presente proposta veio acompanhada de

todos os requisitos necessários para sua discussão e votação.

.\demais, o Prometo de Lei n' 030/2020 é legal, con\eniente e

oportuno.

Portanto, favorável é o parecer, zzd ç#zm//dam do Plenário

Câmara l\ [unicipalde Jaguariúna, ]] de agosto de 2020.

Pela C')missão I'ermanenrc de Constituição, Jus9i;:íqRedpç7o

VEREADOR AFON$O LOPES DA SILVA
Presidente

VEREADORA(;ASSIA MURER MONTAGNER
'ke-Presidcntlc - Relator

$'-7G j '
VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO

Secretário

Câmara Municipal e Jaauariúna



Câmara rvTuntciDal aQJaguarluna
Estado de São PaulQ

Prometo de Lei Do 030/2020

la Comissão Petmilncilte de Orçamento, Finanças c Contabilidade

VEREADORA éÁSSIA MÜRER MbNTAGNER
Presidente

:Ú,::iÚ.Belo D: -""
\rico Presidente

';''\VEREADOR Lt:jíZ-CARl:OS DE C
SecíeL81io ÍtêlaQor

P€

OS SANTANA

AMPOS

Pela Comissão dc Saúde, Educação, Cultura

VEREADOR C

VEREADOR
Vice

Secretáricb/ Relato)r

LIDO E H SESSÃO
M l\ / 0 < /Zo2o

/

4



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEIN' 030 DE 2020

Disoõe sobre a instalação de pipódromos
município de Jaauariúna e dá outras
orovidências

A Mesa da Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
etc

Faz Saber que a Câmara Munícipalaprovou a seguinte lei:
Art. lo Dispõe ao Poder Executivo a instalação de pipódromos no

município de Jaguariúna e dá outras providências.

Art. 2' Os pipódromos tem como objetivo

-- Dispor ao público amante das pipas, um localapropriado para se

soltar pipasl

11- Proporcionar lazer, cultura, socialização e educação quanto à regra

de segurança e responsabilidade ao soltar pipasl

111 -- Criar pipódromos em regiões da cidade com locais seguros que
possibilitem soltar pipas com segurança, em eventos, festivais e campeonatos de pipas,

qualseja, áreas abertas, campos de futebol, espaços abertos, locais onde não possuam
redes elétricas e fluxo intenso de veículos automotores, ciclistas e pedestres.

Art. 3' A Prefeitura promoverá através da Secretaria competente.

anualmente, eventos, festivais e campeonatos de pipas, a fim de proporcionar lazer,
socialização e cultura aos munícipes

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará a presente lei.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Mesa da Câmara Municipalde Jaguariúna, 18 de agosto de 2020

VEREADOR WALI DE CAMARGO



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

VEREADORAZÁSSiA MURbR MONTAGNE
Vide Presidente

}A SILVA

,"'x'"\

..,.;.,;.=$4@::::.
da portaria da Câmara Municipal

U.ZA VENTURINI \e

R

o quadro de avisos

VEREADOR
PrimelrQ retário

Proieto de L8lno 030 de 2020



Câmara Municioalde JaguariÚDê
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 19 de agosto de 2020

Ofício n.o 449/2020 - PRE

Senhor Prefeito

Passamos às mãos de Vossa Excelência para sanção e promulgação, o
autógrafo do Projeto de Lei no 030/2020, de iniciativa do nobre Vereador José Muniz, que dispõe
sobre a instalação de pipódromos no município de Jaguaríúna e dá outras providências o qualfoi

aprovado por unanimidade de votos, em Primeira e Segunda Discussão, em Sessões Ordinárias,
realizadas, respectivamente, aos ll e 18 de agosto do corrente, por esta Edilidade.

Encaminhámos cópia da justificativa apresentada pelo autor, bem como o
Parecer das Comissões Permanentes Competentes.

VEREADOR WA LT CAMARGO

À Sua Excelência o Senhor

Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaauariúna -- S .P.

Rua Alüredo Bueno, 1189 -- Centro - Telefones (19) 3847-4336
.xfww.camaraiaguariuna. SD. gov. br


