
 

 

 

 

 

 

AUTÓGRAFO N.º 4324/2022 

PROJETO DE LEI N.º 012/2022 do Legislativo, de autoria da Vereadora 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos: 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
    

   Artigo 1º: Fica instituído no âmbito do município de Jardinópolis, a 

Campanha “Agosto Lilás”, a ser realizada, anualmente, durante o mês de agosto, com 

objetivo sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

   Parágrafo único:  A Campanha “Agosto Lilás” será incluída no 

Calendário oficial de Eventos do Município, e serão realizadas de ações de mobilização, 

palestras, debates, encontros e seminários durante todo o mês. 

   Artigo 2º: As atividades previstas no parágrafo único do artigo 

anterior poderão ser realizadas diretamente pelo Poder Executivo, por meio de suas 

secretarias, ou por meio de parcerias e convênios com instituições governamentais e não 

governamentais, ou com empresas públicas e privadas. 

   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. 

    

Jardinópolis, 02 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos dois dias do mês de agosto de 2022.  

 

 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

“Institui no âmbito do município de Jardinópolis a Campanha 
“Agosto Lilás”, com objetivo sensibilizar a sociedade sobre a 
violência doméstica e familiar contra a mulher.” 
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Log

02 ago 2022, 16:20:03 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 99e31c05-e5e5-4648-9889-

38c34a6433db. Data limite para assinatura do documento: 01 de setembro de 2022 (16:19).

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

02 ago 2022, 16:20:05 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.

02 ago 2022, 16:20:05 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.

02 ago 2022, 16:30:27 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.200.76.97. Componente de assinatura versão 1.324.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

02 ago 2022, 16:33:02 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.58.171.71. Componente de assinatura versão 1.324.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

02 ago 2022, 16:33:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

99e31c05-e5e5-4648-9889-38c34a6433db.
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