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Ciência e Autorização para realização de evento de pipas e balões ecológicos
(sem fogo). 
3 mensagens

Mariana Vanini <m.vanini@yahoo.com.br> 28 de março de 2022 08:57
Para: "1bpambp5@policiamilitar.sp.gov.br" <1bpambp5@policiamilitar.sp.gov.br>, Grupo Casa Conarte
<diretoria.casaconarte@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Viemos através deste e-mail, deixar a todos da Polícia Militar Ambiental do Estado de São
Paulo, cientes da intenção da ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVO GRUPO CASA
CONARTE de realizar um evento de pipas e balões ecológicos (sem fogo) em área
interna, Ginásio Poliesportivo na cidade de São Bernardo do Campo/SP, com data
prevista para o dia 10 de Abril de 2022.

Referido evento tem como objetivo divulgar os projetos da ASSOCIAÇÃO CASA CONARTE
que trata-se de uma Associação Civil sem fins lucrativos, que se destina a execução de
atividades de expressão artística, cultural, social e desportiva, em especial na divulgação
do balões ecológicos (sem fogo) e na confecção de pipas.

Cumpre informar que no dia 14 de Outubro de 2018, após autorização da Secretaria de
Esporte, foi realizada a primeira exposição de balões ecológicos na cidade de São Bernardo
do Campo, ocisão em que foram expostos em torno de 80 (oitenta) balões ecológicos dentro
do Ginásio Poliesportivo, sendo arrecadado 01 (uma) tonelada de alimento não perecíveis,
com público em torno de 2.000 (duas mil) pessoas.

A segunda exposição de Balões Ecológico, também foi realizada nas dependências do Ginásio
Poliesportivo da cidade de São Bernardo, atraindo um público entorno de 4.000 (quatro mil)
pessoas, ocasião onde foram inflados 130 balões ecológicos, sendo arrecadado 02 (duas)
toneladas de alimentos não perecíveis, com distribuição de cerca de 600 pipas para as
crianças, linhas, peões, Bambolê e cordas para as meninas. Dos alimentos arrecadados foram
entregues em torno de 500 Kg para prefeitura de São Bernardo e uma tonelada e meia ficou
com a Casa Conarte, que distribuiu 28 cestas básicas para moradores de rua, asilo e creche
no município de São Roque, e no município de São Bernardo do Campo.

Por fim, cumpre mencionar que em razão da pandemia do COVID-19, os eventos foram
suspensos nos anos de 2020 e 2021, sendo retomados após a flexibilização do Estado de São
Paulo para retorno gradual das atividades em lugares fechados e aberto.

Desta feita, a ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVO GRUPO CASA CONARTE, com a
intenção de retomar suas atividades, informa sua intenção em realizar um evento de pipas e
balões ecológicos (sem fogo) em área interna, Ginásio Poliesportivo na cidade de São
Bernardo do Campo/SP, com data prevista para o dia 10 de Abril de 2022.

Diante de todo o exposto, solicitamos a ciência e autorização da Polícia Militar Ambiental do
Estado de São Paulo para realização do evento.

Atenciosamente,

 

Mariana Vanini



OAB/SP 327.117

(11) 99223-4411

 

Máximo Patrício de Miranda

Presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVO GRUPO CASA CONARTE

e-mail diretoria.casaconarte@gmail.com
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MENSAGEM Nº 1BPAmb-011/15/22, de 28MAR22. 

Do Chefe da Seção de Comunicação Social do Primeiro Batalhão Ambiental

À Associação Cultural Recreativo Grupo Casa Conarte.

Assunto: Ciência e Autorização para realização de evento de pipas e balões
ecológicos (sem fogo).          

                          

                               

Incumbiu-me o Sr. Comandante Interino do Primeiro Batalhão Ambiental de informar
a V.S.ª que a autorização para tal tipo de evento não é de competência da Polícia
Militar Ambiental, a qual, tampouco, pode autorizar quaisquer tipos de eventos,
motivo pelo qual restituo a presente Mensagem, noticiando, ainda, que eventual
soltura de balões ecológicos deve ser requerida previamente à Aeronáutica, através
do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), visando a expedição
da NOTAN (Notice to Airman). Sublima-se, ainda, a necessidade dessa Associação
compulsar junto à sua respectiva municipalidade acerca das respectivas
autorizações necessárias.

Atenciosamente, 

-----"Mariana Vanini" <m.vanini@yahoo.com.br> escreveu: -----
Para: "1bpambp5@policiamilitar.sp.gov.br" <1bpambp5@policiamilitar.sp.gov.br>, "Grupo Casa Conarte"
<diretoria.casaconarte@gmail.com> 
De: "Mariana Vanini" <m.vanini@yahoo.com.br> 
Data: 28/03/2022 09:08 AM
Assunto: Ciência e Autorização para realização de evento de pipas e balões ecológicos (sem fogo).
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Cc: Mariana Vanini <m.vanini@yahoo.com.br>, registro.casaconarte@gmail.com, alexandre salvino
<diretor.casaconarte@gmail.com>, diretoria.asceapg@gmail.com, Marcelo Trevisol
<asceapg.conartepirulao@gmail.com>

Boa tarde.
Prezados do Primeiro Batalhão Ambiental.
Muito obrigado pelo retorno.
O nosso aviso é apenas deixar vocês cientes do evento de exposição de balões
sem fogo que ocorreram na cidade de são bernardo do campo dia 10/04/2022 das
05:00 até as 18:00 horas.
Precisamos de tranquilidade e uma boa comunicação com a autoridade policial,
para nao parar um cidadão que esteja levando seu balão para exposição e não ser
confundido com outro delito praticados pelo balão com FOGO, queremos apenas
deixar vosso batalhão ciente que vamos ter um fluxo nas vias estaduais desse
material com direção a são bernardo do campo.
Sobre as autorizações necessárias, vamos ter da secretaria de esporte e lazer de
São Bernardo do Campo.
Sobre o notam da aeronáutica, para esse tipo de evento específico, a aeronáutica
não concede o notam, por entender que não ocorre a soltura dos balões e sim
apenas uma exposição que deve ser de ciência das autoridades policiais que
não possa configurar com crime do balão com FOGO.
Sobre possíveis festivais na cidade de são paulo, nós do grupo casa conarte,
estamos trabalhando junto a aeronáutica para disponibilizar um local seguro para
esse tipo de evento e vamos precisar da presença do batalhão de polícia ambiental
no dia do evento.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos se necessários.

Grato.  
Máximo Patricio De Miranda
Telefone. 21-97001-3587
Diretor Presidente Conarte.

        
   Grupo Casa Conarte 
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