
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, 

ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei  nº 008/2021 – LEGISLATIVO  

 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE O DIREITO AO USO DO NOME 

SOCIAL POR TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS”. 

 

 

 A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio 

Ambiente, Esporte e Cultura, reunida na forma regimental, com base nos artigos 71 

e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do vereador Caio Jardim, protocolado na Casa Legislativa no 

dia 10/06/2021 e encaminhado para parecer. 

  

 A necessidade está estampada na mensagem do projeto e a  matéria dispõe 

sobre o direito ao uso do nome social por travestis e transexuais na administração 

direta e indireta do município de Jardinópolis-SP. 

 

 Assim, dada a importância que carrega, o nome goza de grande proteção 

legislativa. E ninguém pode se utilizar do nome de outra pessoa sem sua 

autorização. Ademais, como um direito da personalidade, o nome é irrenunciável, 

intransferível, indisponível, imprescritível e despido de valor patrimonial. Contudo, 

algumas pessoas não gostam de seu nome de registro ou, mais do que não gostar, 

não se identificam com o nome que lhes foi dado, o que acaba sendo um problema, já 

que, sendo uma característica tão importante e reforçada no cotidiano, fica difícil 

ignorar o próprio nome.  

 A não identificação pessoal com o nome, por qualquer motivo que seja, acaba 

gerando muito prejuízo para autoestima e para vida da pessoa em sociedade já que 

a legislação estabelece que, em princípio, o nome é imutável (art. 58 da lei de 

registros públicos). Para resolver o problema de forma mais simples, essas pessoas 

acabam adotando nomes sociais que nada mais são que nomes que preferem ser 

chamadas no cotidiano.  

 

 No ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, a importância de 

retirar a obrigatoriedade judicial para a retificação do nome. Desde então é possível 

que pessoas trans procedam à alteração do nome em cartório, bastando a 

autoidentificação como transgênero, e sem condicionamento à cirurgia.  
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 Contudo, nome social é o nome que as pessoas transgêneros e travestis 

preferem ser chamadas, e possui a mesma proteção concedida ao nome de registro 

e no âmbito da administração pública federal o decreto nº 8.727, de 28 de abril de 

2016, que “DISPÕE SOBRE O USO DO NOME SOCIAL E O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE 

GÊNERO DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL”, trata da questão. 

 

 No Estado de São Paulo o decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, que 

“Dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos 

públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas”, também tratou da 

questão na administração pública estadual. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 008/2021, do Legislativo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência 

ser analisado por cada Vereador. 

 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 1º de julho de 2021. 

. 

 

 

 
      (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)              
 
 

 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                            Membro:   CAIO JARDIM 
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Assinaturas

Rogério Lima Conga
Assinou
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Assinou
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Assinou

Log

01 jul 2021, 09:57:41 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número cadaf91e-0cb4-476b-a7a5-

0598e6b909db. Data limite para assinatura do documento: 30 de julho de 2021 (14:23).

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

01 jul 2021, 09:58:05 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

bellocerimonial@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 Rogério Lima Conga e CPF 261.638.828-65.

01 jul 2021, 09:58:17 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

dalvasiqueira@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 Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

01 jul 2021, 09:58:34 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

caiojardim@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 Caio Eduardo Jardim Antonio e CPF 383.110.828-55.

01 jul 2021, 09:58:45 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

documento: 30 de julho de 2021 (14:23).

01 jul 2021, 10:11:33 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 383.110.828-55. IP:

187.45.155.249. Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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01 jul 2021, 10:26:54 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 261.638.828-65. IP:

187.26.221.74. Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 jul 2021, 12:00:38 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 288.926.578-10. IP:

179.104.115.252. Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 jul 2021, 12:00:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

cadaf91e-0cb4-476b-a7a5-0598e6b909db.

Hash do documento original (SHA256): 2e895c89a58987f3ee63686ffbd3f155afb214a4f64552f1092f7d2f4ecb2764

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cadaf91e-0cb4-476b-a7a5-0598e6b909db, com os efeitos

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