
 

AUTÓGRAFO N.º 4197/2021 

PROJETO DE LEI N.º 009/2021 do Legislativo, de autoria da Vereadora 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos: 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

    

                     ARTIGO 1º: Fica criado no âmbito do município de Jardinópolis o 

sistema único de cadastro que permitirá o encaminhamento de sobras de materiais de 

construção oriundos de construtoras e obras particulares, para doação e 

reaproveitamento por famílias de baixa renda, visando a construção de moradias.  

 

                     ARTIGO 2º: O armazenamento e o tempo que o material ficará à 

disposição para doação será de responsabilidade da pessoa ou instituição que desejar 

doar, e a entrega ou coleta dos mesmos será realizada pela parte beneficiária ou em 

comum acordo. 

 

                     ARTIGO 3º: A Administração Pública Municipal, através dos Centros 

de Referência da Assistência Social (CRAS), viabilizará o sistema, através das seguintes 

ações: 

                         I – Realização do cadastro de oferta e procura dos materiais. 

                         II – Seleção das famílias que irão usufruir dos materiais coletados, 

utilizando os critérios socioeconômicos, dando prioridade aos idosos e às famílias com 

crianças. 

                         III – Disponibilização de um número de telefone e uma página 

eletrônica na Rede Mundial de Computadores, que será acionado:  

 

a) Pela empresa ou cidadão que deseja fazer a doação dos materiais. 

b) Pelas pessoas que necessitam da doação. 

 

                      ARTIGO 4º: A Administração Pública Municipal realizará campanhas 

publicitárias educativas para incentivar a participação da população e das construtoras 

nesta iniciativa.  

 

“Dispõe sobre a criação de sistema único de cadastro 

para doação de sobras de materiais de construção 

oriundos de construtoras e obras particulares para 

edificação de moradias para a população carente”. 

Lei n.º 
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___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

                      ARTIGO 5º: A presente lei poderá ser regulamentada por decreto 

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, no que couber. 

 

                      ARTIGO 6º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogas as disposições em contrário, em especial a lei municipal nº 3789, de 12 de abril 

de 2011. 

 

 

Jardinópolis, 03 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos três dias do mês de agosto de 2021.  
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

04 ago 2021, 15:00:44 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 04d82bf8-0976-4770-8ee0-

2e43dfc2fba4. Data limite para assinatura do documento: 02 de setembro de 2021 (19:19).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 ago 2021, 15:00:47 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

04 ago 2021, 15:00:47 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

04 ago 2021, 16:00:04 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.83.124. Componente de assinatura versão 1.129.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 ago 2021, 16:07:05 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

191.246.34.40. Componente de assinatura versão 1.129.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 ago 2021, 16:07:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

04d82bf8-0976-4770-8ee0-2e43dfc2fba4.

Hash do documento original (SHA256): f931a72472e3ea708fd5d86a96331c6fbf03fc6c5e97da8e2c839ca85d4c92fd

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 04d82bf8-0976-4770-8ee0-2e43dfc2fba4, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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