
 
 

 

PROJETO DE LEI 210/2016  
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para nela incluir o Dia 
do Ufólogo, a ser realizado, anualmente, no dia 24 de junho, e dá outras 

providências.  
 
Art. 1º Fica acrescido inciso ao art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, 

com a seguinte redação: "....... 24 de junho: Dia do Ufólogo. Art. 2º Esta Lei 

entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

JUSTIFICATIVA 

A história da ufologia moderna começa em plena Segunda Guerra Mundial, 

quando, em 1944, perturbados com os relatórios sobre a aparição de OVNI's por 

pilotos, o Estado-Maior da Força Aérea Alemã acionou a Operação Uranus. 

Veredito: Novo equipamento bélico inimigo, sofisticado e poderoso. Mas, a data 

que marca oficialmente a "Era dos Discos Voadores" é o dia 24 de Junho de 1947, 

quando, o piloto civil Keneth Arnold, que sobrevoava montanhas da costa oeste 

americana, viu objetos, que segundo ele, tinham a forma de discos "Flying 

Saucers" ou Pires Voadores. Ainda segundo Arnold, os objetos pareciam que 

"ricocheteavam sobre a água". A expressão "Discos Voadores", logo foi adotada, 

inadequadamente, pela imprensa para definir um fenômeno múltiplo, que tem 

recebido vários nomes, de acordo com a época e a cultura onde ocorre. Há muito 

tempo atrás, foi criada uma pseudo-ciência para estudar fenômenos que 

rondavam os céus do mundo todo, estes mesmos fenômenos foram associados 

a intervenção de seres extraterrestres e esta pseudo-ciência foi chamada de 

ufologia. Naquela época, alguns acreditavam que os tais seres ou mesmo suas 

manifestações eram de origem quase divina, onde estes mesmo seres eram os 

nossos 'salvadores', nossos mediadores entre a ignorância e a sabedoria, para 

viver uma vida digna e feliz. Outros, já preferiram acreditar em fatos 

comprovados, que possam ser comprovados do ponto de vista físico, químico e 

científico para que fosse possível estabelecer uma junção entre a lógica e o 

fenômeno em questão. Em face dos inúmeros fenômenos havidos ao longo de 

todo planeta, as grandes potências mundiais houveram por bem criar grupos de 

estudos sobre essas manifestações, sem torna-los público. De acordo com o site 

openminds.tv, a Associação Aeronáutica e Astronômica da França (3AF) assinou 



um acordo com o Comitê para Estudos de Fenômenos Anômalos Aéreos (CEFAA) 

para a cooperação no estudo de OVNIs. A 3AF publicou um artigo em seu site na 

Internet no final do mês passado, explicando sobre sua parceria recém formada 

com a CEFAA. A 3AF é uma importante organização na França e na indústria 

aeronáutica europeia em geral. Similar ao Instituto de Aeronáutica e Astronáutica 

Americano (EUA), ela é uma sociedade para aqueles que participam, ou estão 

interessados na indústria aeroespacial. De maneira surpreendente, a 3AF 

também tem um forte interesse na investigação de OVNIs, embora possa não ser 

tão surpreendente para aqueles que sabem que o governo francês é uma dos 

poucos que possui uma organização oficial que investiga os OVNIs. Ela é 

chamada de Grupo de Informação e Estudo do Fenômeno Aeroespacial Não 

Identificado (sigla GEIPAN), e é parte do Centro Nacional para Estudos Espacial 

da França (CNES), que é a versão francesa da NASA. No município, queremos 

criar o Dia do Ufólogo no mesmo dia do Dia Internacional da Ufologia, para 

darmos uma relevância a esses importantes profissionais ou estudiosos, muitas 

vezes perseguidos por vários países do mundo ou discriminados por setores da 

mídia conservadora e retrógrada. 

 


