
 

 

 

 

 

 

 

AUTÓGRAFO N.º 4349/2022 

PROJETO DE LEI N.º 018/2022 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 o 

mês “Setembro Amarelo”, dedicado a valorização da vida e realização de ações de 

combate ao suicídio.  

 

    ARTIGO 2º: O mês “Setembro Amarelo” passa a integrar o 

Calendário Oficial de Eventos do Município e será desenvolvido durante todo mês de 

setembro de cada ano, com objetivo de conscientizar a população quanto a importância 

da valorização da vida mediante: 

I – Promoção de palestras e seminários para orientar e alertar à população sobre como 
diagnosticar possíveis suicidas, bem como palestras direcionadas aos profissionais de 
saúde para qualificá-los na identificação de possíveis pacientes que se enquadrem neste 
perfil; 
II – Ampla divulgação e exposição do distúrbio, com cartazes citando eventuais sintomas e 
alertando para possível diagnóstico, utilizando-se, ainda, dos meios de comunicação 
acessíveis à população; 
III- Idealização de canais de atendimento pessoal aos diagnosticados ou a aqueles que se 
encontram com possível sintoma de tentativa de suicídio; 
IV – Direcionamento de atividades e apoio para o público alvo, principalmente os mais 
vulneráveis; 
V – Monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado promovendo a 
interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar no segmento. 
 
   ARTIGO 3º: O símbolo do mês “Setembro Amarelo” será “um laço” 
de fita na cor amarela, podendo as instituições públicas, bem como, as da iniciativa 
privada participarem da sua divulgação mediante a utilização de iluminação e decorações 
em suas sedes, monumentos e logradouros públicos na mesma cor. 
 

“Institui no âmbito do município de Jardinópolis o mês 
“Setembro Amarelo”, dedicado a valorização da vida e 
realização de ações preventivas contra o suicídio”. 
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   ARTIGO 4º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por 

meio de Decreto. 

 

   ARTIGO 5º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

    

 

Jardinópolis, 04 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos quatro dias do mês de outubro 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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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos

CPF: 145.407.528-71

Assinou em 04 out 2022 às 15:27:42

Mateus Signorini

CPF: 175.514.838-02

Assinou em 04 out 2022 às 15:32:31

Log

04 out 2022, 15:14:55 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 211ba2d6-d7b7-4962-830e-

c1de990bca30. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2022 (15:14).

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

04 out 2022, 15:14:57 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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 out 2022, 15:14:57 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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 out 2022, 15:27:42 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.241.1.59. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 out 2022, 15:32:31 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.200.71.22. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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04 out 2022, 15:32:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

211ba2d6-d7b7-4962-830e-c1de990bca30.

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 211ba2d6-d7b7-4962-830e-c1de990bca30, com os

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