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PROJETO DE LEI N.º 012/2021 do Legislativo, de autoria do Vereador 

Cleber Tomaz de Camargos: 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

 

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

mês “Novembro Azul”, dedicado à realização de ações de prevenção ao câncer de 

próstata e de promoção da saúde do homem. 

                     ARTIGO 2º: O mês “Novembro Azul” passa a integrar o Calendário 

Oficial de Eventos do Município, com objetivo de conscientizar a população quanto a 

importância das campanhas e ações de prevenção ao câncer de próstata, podendo o 

Poder Público, em cooperação com a iniciativa privada, com entidades civis e 

organizações profissionais e científicas, realizar atividades voltadas para esclarecimentos, 

exames e outras ações educativas e preventivas que resultem em detecção e prevenção 

tanto desta e de outras doenças que afetam primordialmente a população masculina.  

                      ARTIGO 3º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por 

meio de Decreto. 

                      ARTIGO 4º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

 

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.  

"Institui no âmbito do município de Jardinópolis o 

mês “Novembro Azul”, dedicado a realização de 

ações de prevenção ao câncer de próstata e de 

promoção da saúde do homem”. 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

04 ago 2021, 15:03:13 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número f40a4234-15f8-4e7f-8ec6-

169aaa1be3ef. Data limite para assinatura do documento: 03 de setembro de 2021 (14:37).

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

04 ago 2021, 15:03:14 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, 15:03:14 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, 16:07:06 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

f40a4234-15f8-4e7f-8ec6-169aaa1be3ef.

Hash do documento original (SHA256): c0cfb41900ffac533e94842fd081326b7b4a168d3836dfea0823786750d909e5

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número f40a4234-15f8-4e7f-8ec6-169aaa1be3ef, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 04 de agosto de 2021. Versão v1.3.2.
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