
PROJETO DE LEI Nº 032/2019. 

 

 

 

Dispõe sobre a criação da semana educativa do 
uso responsável de pipas e dá outras 
providencias. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS DECRETA A SEGUINTE LEI: 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Paragominas aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -  Fica criada a semana educativa do uso responsável de pipas com intuito de 

conscientizar crianças e adultos sobre o uso seguro e consciente das pipas no 

município de Paragominas- PA. 

Art. 2º -  A semana tem como objetivo: 

 §1º. Dispor ao público amante das pipas um local apropriado para se soltar 

pipas 

 §2º. Destinar uma área aberta e segura, em cada zona geográfica, de 

preferência  parques ecológicos, campos de futebol, praças ou espaços 

semelhantes, para  realizar a prática de soltar pipas. 

 § 3º. Proporcionar lazer por meio da brincadeira de empinar pipa. 

 §4º. Valorizar a brincadeira sem o uso do cerol; 

 §5º. Instigar alunos a abandonar o uso do cerol; 

 §6°. Realizar eventos anuais, como festivais e campeonatos, para reunir 

soltadores  de pipa, além de eventos educativos promovidos por escolas, e 

pela sociedade para  incentivar a prática responsável da atividade. 



 §4°. Todos os eventos e atividades devem atender às diretrizes de segurança 

e responsabilidade da legislação atual e da Associação Brasileira de Pipas —

ABP 

  

Art. 3º -  A semana educativa do uso responsável das pipas será sempre na primeira 

semana de julho. 

 

Art. 4º -  O Executivo regulamentará esta lei por até 90 (noventa) dias, a contar da sua 

publicação. 

 

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

 

  Paragominas- PA, 13 de junho de 2019. 

 

 

 

Vera Lúcia Flores da vera Cruz 

Vereadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O projeto tem por objetivo a criação ou disponibilização de locais que 

possibilitem soltar pipa com segurança, além disso visa promover a cultura, através de 

festivais e campeonatos, e a socialização. 

 Soltar pipas sempre foi uma atividade que reúne pais e filhos. Pode-se dizer que 

várias técnicas de artesanato, física, geometria, entre outras, são aplicadas de forma 

indireta nesta prática que encanta crianças e adultos em todo o mundo. Existem, 

porém, pessoas que fazem uso de cerol e outras linhas proibidas em ambiente 

inadequado, o que acarreta acidentes graves, e que podem levar até à morte de pessoas 

e animais. 

 Temos acompanhado que a prática de soltar pipas tem sido reprimida, e diante 

destes acidentes, a atividade tem sido generalizada como perigosa. Soltar pipas em 

locais onde o trânsito é intenso e existe concentração de fiação em postes também é 

um grande perigo para crianças e adultos. 

 A pipa já movimentou várias pessoas em diversos festivais em cidades como 

Belo Horizonte (MG) e do mundo, além de envolver toda uma atividade econômica. 

Além disso, é uma importante atividade de integração entre pais, mães, filhos, filhas, 

crianças e adultos, que encontram na pipa uma forma de atividade saudável ao ar livre.  

 Neste sentido, faz-se importante que o Poder Público incentive a prática, mas 

que seja em local seguro e compatível com a atividade. A criação de Pipodromos é uma 

iniciativa que vem dado certo no Estado do Rio de Janeiro. Pelo grande número de 

pessoas que se interessam pela pipa, a aprovação desta lei pode ajudar os amantes da 

atividade a contar novamente com grandes festivais, campeonatos e novas interações 

que só a pipa pode proporcionar. 

 

Paragominas- PA, 13 de junho de 2019. 



 

Vera Lúcia Flores da vera Cruz 

Vereadora 


