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PROJETO DE LEI N.º 005/2021 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 “Maio Laranja”, dedicado à conscientização, prevenção, orientação e combate ao 

abuso e exploração sexual de criança e adolescente. 

   ARTIGO 2º: O mês “Maio Laranja” passa a integrar o Calendário 

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

importância do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes através de 

procedimentos informativos, educativos, organizativos, palestras, audiências públicas e 

conferências, dentre outras formas possíveis. 

   ARTIGO 3º: Para concretização dos objetivos previstos nos artigos 

1º e 2º desta lei, o Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com a iniciativa 

pública ou privada, pessoas físicas ou jurídicas, entidades religiosas e universidades. 

   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, 08 de junho de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 
REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               
SP, aos oito dias do mês de junho de 2021.  

“Institui no âmbito do município de Jardinópolis 

o mês “Maio Laranja”, dedicado à 

conscientização, prevenção, orientação e 

combate ao abuso e exploração sexual de 

criança e adolescente.” 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

10 jun 2021, 13:11:59 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número b7c606f5-b641-4770-bc6f-

273b39743aea. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2021 (10:18).

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

10 jun 2021, 13:13:22 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.

10 jun 2021, 13:13:30 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.

10 jun 2021, 13:13:40 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 10 de julho de 2021 (10:18).

10 jun 2021, 13:35:42 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.92.105.126. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:41 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.86.118. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

b7c606f5-b641-4770-bc6f-273b39743aea.
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