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PARECER Nº 1614/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 013/08. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 013/08, de autoria do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, 
que dispõe sobre a criação, no âmbito do Município de São Paulo, do “DISQUE-
DENÚNCIA-BALOEIROS”, serviço público de defesa da vida, da saúde e da propriedade 
dos cidadãos, contra os perigos que decorrem dos balões de ar quente não tripulados, 
e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do presente projeto de lei, amparado nos arts. 13, I; 30 "caput"; e 180 da 
Lei Orgânica do Município, nos arts. 23, inciso II; 24, inciso VI; 30, incisos I e II; e 225 
da Constituição Federal. 
A Comissão de Administração Pública, por sua vez, manifestou-se favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 013/08, em 06/08/2008. 
A proibição da comercialização, do transporte e lançamento de balões providos de 
mechas de fogo já é prevista pela legislação municipal, por meio da Lei 10.517/88. 
Mais recentemente, a Lei Federal 9.605/98 dedica um artigo na Seção dos Crimes 
contra a Flora, que considera crime “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que 
possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas 
urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano”. 
A propositura em questão visa à criação de um canal de comunicação entre a 
população e o Poder Público para o recebimento de quaisquer manifestações 
relacionadas à prática de soltar balões, favorecendo assim o cumprimento das medidas 
previstas no projeto e na referida legislação. 
Por considerar que o projeto poderá contribuir para a diminuição significativa dos 
prejuízos causados em decorrência dessa prática, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à aprovação do Projeto 
de Lei nº 013/08.  
Sala da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em 09/12/2009. 
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