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L       E      I                            N.º 4899/2022 

=De    04   DE   Outubro   de    2022= 
 

“INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE 
EVENTOS O FESTIVAL DE PIPAS DE 

JARDINÓPOLIS E JURUCÊ”::::::::::::::::::::: 
 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI,  
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei n.º 016/2022, do Legislativo, de autoria do Vereador Leandro Moretti 
Serrano, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

 

           Artigo 1º: Fica instituído no calendário oficial de eventos do município o 
festival de pipas de Jardinópolis e Jurucê, a ser realizado anualmente no primeiro final de 
semana do mês de setembro. 
 
 Artigo 2º: O festival poderá ser celebrado em pipódromos, parques, campos 
esportivos, clubes associativos, áreas localizadas na zona rural ou áreas urbanas 
previamente definidas, devendo em todas as situações guardar distância segura do trânsito 
de veículos e da rede elétrica. 
 
 Artigo 3º: Constituem objetivos a serem atingidos com esta lei: 
 

I- Estimular a socialização e a convivência entre os praticantes. 
II- Desenvolver e estimular habilidades motoras, principalmente em crianças. 
III- Orientar a prática de empinar pipas de forma segura e saudável. 
IV- A realização de ações como oficinas, palestras, workshops, distribuição de 

material gráfico de orientação e conscientização. 
 
Artigo 4º: Para realização do festival o Poder Executivo Municipal poderá 

buscar e celebrar parcerias com entidades, empresas públicas e privadas, bem como 
com o comércio em geral, sob a forma de patrocínio, publicidade, marketing e similares, 
inclusive para fins de promoção de premiações por categorias, tais como pipa mais 
bonita, maior, menor e mais inovadora. 

 
Artigo 5º: Fica proibido o uso de cerol ou linha chilena nas pipas, sob pena de 

impedimento da participação no festival seguinte e no caso de reincidência a pena 
será dobrada, podendo, dependendo da gravidade, a exclusão do participante nos 
demais festivais, a critério da municipalidade, sem prejuízo da aplicação da Lei 
Municipal nº 2086, de 03 de outubro de 1997, que proíbe a comercialização de cerol 
(mistura de cola e vidro moído), no Município de Jardinópolis, daqueles que utilizarem 
esse tipo de material. 

 
Artigo 6º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por meio de 

Decreto. 
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Artigo 7º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições ao contrário. 
 

                 
 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 04 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

     
 
PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

           Prefeito Municipal 
 
 
 
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 04 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 
 

    
 
  MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES 
   Secretária da Prefeitura Municipal 


		2022-10-04T10:28:15-0300
	MARCIA APARECIDA RODRIGUES:03455623808


		2022-10-04T14:51:57-0300
	PAULO JOSE BRIGLIADORI:06257997801




