


 

 

 

 

 

 

Projeto   de      Lei   nº 02/2022 

 

 

 
EMENTA: Dispõe sobre o Dia do Profissional de Educação 
Física no âmbito do Município de Jardinópolis. 

 
 

SENHORES VEREADORES 
 

APRESENTAMOS  A  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE: 
 
 
   ARTIGO 1º: Fica instituído no âmbito do Município de Jardinópolis, o 

“Dia do Profissional de Educação Física”, a ser comemorado anualmente no dia 01 de 

setembro. 

   ARTIGO 2º: O dia ora instituído passará a constar no calendário de 

eventos de Jardinópolis e Jurucê. 

   ARTIGO 3º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

   Jardinópolis, 08 de Fevereiro de 2022. 

 
    (assinado eletronicamente) 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos     
                                      Vereadora         
                      Câmara Municipal de Jardinópolis-SP      
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JUSTIFICATIVA 
 
   A proposta legislativa ora submetida aos Nobres Pares visa instituir 

no âmbito do Município de Jardinópolis, o “Dia do Profissional de Educação Física”, a ser 

comemorado anualmente no dia 01 de setembro, e passará a constar no calendário de eventos 

de Jardinópolis e Jurucê. 

   A atividade física é, reconhecidamente, imprescindível para a nossa 

boa saúde e bem-estar, especialmente, para pessoas idosas ou com doenças crônicas. 

   O Profissional de Educação Física é um dos profissionais de saúde 

que nos auxiliam neste processo e em períodos críticos, como o que estamos vivendo neste 

momento 

  Dessa forma, é importante a oficialização de uma data para 

comemoração do seu dia no nosso município e a inserção dele no calendário de eventos de 

Jardinópolis e Jurucê, razão pela qual submeto aos nobres vereadores e vereadoras a 

presente proposta legislativa, a qual seguramente merecerá o aval desta Casa de Leis. 

 

  Jardinópolis 08 de Fevereiro de 2022.  

 

 
    (assinado eletronicamente) 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos     
                                    Vereador 
                                                             Câmara Municipal de Jardinópolis-SP         
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8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 8cb4f3bb-ab98-41e4-8dab-

f137bb91fca0. Data limite para assinatura do documento: 10 de março de 2022 (12:00).

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

08 fev 2022, 12:00:37 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-
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