
 

AUTÓGRAFO N.º 4196/2021 

PROJETO DE LEI N.º 008/2021 do Legislativo, de autoria do Vereador 

Caio Eduardo Jardim Antonio: 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

 

         Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre o direito ao uso do nome social por 

travestis e transexuais na administração direta e indireta do município de 

Jardinópolis. 

         Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se nome social a 

designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente 

reconhecida. 

         Artigo 2º - Fica assegurado às travestis e às mulheres e homens 

transexuais, mediante requerimento, o direito à escolha de utilização do nome social 

nos atos e procedimentos da Administração Direta e Indireta Municipal.  

         Parágrafo único. As travestis, mulheres e homens transexuais poderão a 

qualquer tempo requerer inclusão do nome social nos registros dos sistemas de 

informação, cadastros, fichas, requerimentos, formulários, prontuários e similares.  

         Artigo 3º - Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de 

programas, se serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres da 

Administração Pública Municipal, deve conter o campo “nome social” em destaque, 

acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins internos 

administrativos, quando for estritamente necessário. 

         Parágrafo único. O órgão ou a entidade da administração pública direta 

ou indireta poderá empregar o nome civil da pessoa travesti ou transexual, 

acompanhado do nome social, apenas quando estritamente necessário ao 

atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros . 

         Artigo 4º - Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo nome 

social indicado, que constará dos atos inscritos ou por ela identificado, evitando, no 

trato social, a utilização do respectivo nome civil. 

         §1º. É vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para 

referir-se às pessoas trans e travestis. 

         §2º. Os órgãos da Administração Direta e Indireta capacitarão seus 

servidores para o cumprimento desta Lei. 

DISPÕE SOBRE O DIREITO AO USO DO NOME SOCIAL 

POR TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS. 
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___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

         Artigo 5º - O descumprimento desta lei está sujeito às penalidades 

previstas na Lei Estadual 10.948/2001, sem prejuízo das demais sanções existentes. 

         Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Jardinópolis, 03 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos três dias do mês de agosto de 2021.  
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

04 ago 2021, 14:59:30 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número a755af4e-2478-46cd-a200-

f8d0eae29c03. Data limite para assinatura do documento: 02 de setembro de 2021 (19:20).

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

04 ago 2021, 14:59:32 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.

04 ago 2021, 14:59:32 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.

04 ago 2021, 16:00:04 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.83.124. Componente de assinatura versão 1.129.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 ago 2021, 16:07:06 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

191.246.34.40. Componente de assinatura versão 1.129.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 ago 2021, 16:07:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

a755af4e-2478-46cd-a200-f8d0eae29c03.

Hash do documento original (SHA256): ba51db3f4e1776ef3f040915af277b763b7785cb752829c5c5147f6d535f08f6

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número a755af4e-2478-46cd-a200-f8d0eae29c03, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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