
 

 

AUTÓGRAFO N.º 4309/2022 

PROJETO DE LEI N.º 013/2022 do Legislativo, de autoria do Vereador 

Rogerio Lima Conga: 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

 Art. 1º Fica instituída, no calendário oficial do Município de Jardinópolis, a “Semana 

Municipal de Educação no Trânsito”, a ser comemorada, anualmente, entre os dias 19 e 25 

de setembro. 

  

 Art. 2º A Semana Municipal do Trânsito, instituída pelo art. 1º desta lei, que 

englobará atividades previstas na Semana Nacional do Trânsito, orientará suas ações e 

atividades com os seguintes princípios e finalidades: 

  

 I – melhorar as condições no trânsito do Município de Jardinópolis e no Distrito de 

Jurucê através de atividades de orientação e conscientização da população; 

  II – realização de simpósios, conferências, palestras, exposições e atividades que 

chamem a atenção da comunidade quanto à necessidade de segurança, ética e cidadania no 

trânsito; 

  III – conscientizar a comunidade sobre os problemas do tráfego e sobre sua 

responsabilidade para a melhoria da segurança do sistema; 

  IV – estabelecer campanhas esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros 

socorros em caso de acidentes de trânsito;  

  V – orientar a comunidade escolar, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre a 

sinalização, circulação de veículos e movimentação de pedestres; 

 VI – campanhas e orientações de primeiros socorros em casos de acidentes; 

 VII – orientação da comunidade escolar, palestras, jogos, gincanas, sinalização de 

trânsito, circulação de veículo e movimentação de pedestres e ciclistas; e, 

 VIII – eventos e ações com a comunidades. 

  

 Art. 3º Para viabilizar o disposto na presente lei, o Poder Executivo poderá firmar 

parcerias com outras instituições públicas ou privadas, comércio, DETRAN e desenvolver 

atividades como a minicidade de trânsito, mesmo que seja itinerante.  

 

“INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS 

A SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
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 Art. 4º A presente Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, no que 

couber. 

  

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

 

Jardinópolis, 28 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos vinte e oito dias do mês de junho de 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Log

28 jun 2022, 14:45:36 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número a87ae98d-9f28-4454-848f-

948d45496d75. Data limite para assinatura do documento: 28 de julho de 2022 (14:45).

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

28 jun 2022, 14:45:38 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.

28 jun 2022, 14:45:38 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.

28 jun 2022, 15:08:42 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.200.71.234. Componente de assinatura versão 1.297.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 jun 2022, 15:18:56 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

179.104.97.160. Componente de assinatura versão 1.297.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 jun 2022, 15:18:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

a87ae98d-9f28-4454-848f-948d45496d75.
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Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a87ae98d-9f28-4454-848f-948d45496d75, com os efeitos

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