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Projeto de Lei nº  020/2022 
 
 

EMENTA: INSTITUI A “SEMANA 
MUNICIPAL DA DIVERSIDADE 
LGBTQIA+ E DE COMBATE À 
LGBTFOBIA” NO MUNICÍPIO DE 
JARDINÓPOLIS. 

 
 

SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO À CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 
 

 Art. 1º Fica instituída, no calendário oficial do Município de 
Jardinópolis, a "Semana Municipal da Diversidade LGBTQIA+ e de combate à 
LGBTfobia", a ser comemorada, anualmente, entre os dias 11 e 17 de maio. 
 

Art. 2º São objetivos da Semana Municipal da Diversidade LGBTQIA+ 
e de combate à LGBTfobia:  

I – Promover os direitos e garantias da população LGBTQIA+ a partir 
da perspectiva da equidade, da diversidade e da cidadania; 

II – Viabilizar uma cultura de valorização e respeito à diversidade de 
orientação sexual e identidade de gênero; 

III – Integrar as diferentes áreas e setores de políticas públicas na 
promoção de uma agenda de direitos e garantias da população LGBTQIA+; 

IV – Realizar ações, campanhas, palestras, oficinas e atividades 
educativas voltadas para a prevenção e combate à LGBTfobia e sobre os tipos de 
violência contra a população LGBTQIA+; 

V - Divulgar os canais institucionais para denúncias de violação de 
direitos e de LGBTfobia; 

VI – Informar sobre as políticas públicas e ações existentes voltadas 
para a população LGBTQIA+, bem como sobre os fluxos de acolhimento desse 
público; 
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VII – Fomentar formações para os servidores públicos, conforme 
previsto no §2º do Art. 4º da Lei Municipal 4.755 de 2021, visando o 
desenvolvimento de tratamento e acolhimento adequados; 

VIII - Promover ações e práticas educativas em saúde nos serviços do 
SUS, voltadas para as demandas e especificidades da população LGBTQIA+; 

IX – Oportunizar manifestações culturais, e expressões artísticas da 
população LGBTQIA+ ou ligadas à temática da promoção de direitos e combate à 
LGBTfobia.  

  
 Art. 3º Para realização da Semana Municipal da Diversidade 
LGBTQIA+ e de combate à LGBTfobia, o Poder Executivo poderá estabelecer 
parcerias com instituições públicas e privadas, movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil.  
 
 Art. 4º A presente lei poderá ser regulamentada por decreto pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal, no que couber. 
 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Jardinópolis, 17 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

Caio Eduardo Jardim Antonio 
Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 

 

 

 

 

 

 

Clicksign 231060fc-0409-49b1-bec0-c2091b698aa5



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A população LGBTQIA+ é alvo de discriminações cotidianas que podem ser 

concretizadas em violações à integridade física e mental desses indivíduos, em desafios para 

encontrar empregos, em falta de acolhimento das pessoas próximas e na falta de vivência de uma 

cidadania plena. 

Não raro, tais violações são praticadas também pelas instituições, no desrespeito ao 

nome social das pessoas trans nos espaços públicos, na dificuldade de estender às famílias diversas 

os direitos facilmente garantidos às famílias heteronormativas e na ausência de políticas públicas 

intersetoriais capazes de garantir os direitos constitucionais à população LGBTQIA+. 

São violências que, nas suas consequências mais drásticas, chegam a compor as 

tristes estatísticas de crimes de ódio. Assim, é responsabilidade das autoridades públicas travar o 

debate com a sociedade, sensibilizar os cidadãos e discutir a perspectiva das pessoas LGBTQIA+ 

acerca dessas discriminações. É dever do poder público mobilizar-se para construir uma sociedade 

mais empática e consciente do seu dever de respeitar os direitos humanos em um Estado de Direito, 

como é o Brasil.   

Dessa forma, promover e valorizar a diversidade deve ser um fundamento do Poder 

Público, especialmente relacionado às minorias e grupos vulneráveis e historicamente 

marginalizados social e politicamente. Vivemos numa sociedade de raízes patriarcas, machistas e 

heteronormativas, na qual ainda é grande o desafio de romper com preconceitos, discriminação e 

desigualdades sociais, econômicas e políticas.  

As questões de sexualidade e de identidade de gênero ainda são impeditivas para o 

estabelecimento de uma cidadania que alcance a todos, num país em que todos e todas possam ter 

o direito e a liberdade de amar, de afirmar sua identidade e de ser quem é.  

É nesse sentido que a proposta de uma Semana da Diversidade LGBTQIA+ e de 

Combate à LGBTfobia busca desconstruir as barreiras que ainda hoje impedem que pessoas sejam 

plenamente livres, felizes e tenham as mesmas oportunidades que as demais. Ao mesmo tempo, 

procura combater o preconceito, a discriminação, a intolerância e o ódio que destroem famílias, 

sonhos e vidas.  
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 A população LGBTQIA+ no Brasil figura entre altos números de vítimas de crimes 

violentos e assassinatos, conforme aponta reportagem da Agência Brasil/EBC:  

“Em 2021, houve no Brasil, pelo menos 316 mortes violentas de pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo (LGBTI+). Esse número representa 

um aumento de 33,3% em relação ao ano anterior, quando foram 237 mortes. Os dados 

constam do Dossiê de Mortes e Violências contra LGBTI+ no Brasil.” 

Além disso, são significativos os casos de suicídio e doenças mentais que afetam 

esse grupo, em decorrência das inúmeras violências e discriminação sofrida e da falta de políticas 

públicas adequadas de Saúde e Assistência Social.  

Com efeito, é nítido o mérito e a necessidade da proposta no sentido de que nossa 

cidade e o Poder Público municipal façam sua parte no enfrentamento do problema e na promoção 

da cidadania LGBTQIA+.  

Ademais, frisa-se que este projeto de lei não trata de nenhuma das matérias de 

iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo e não viola o princípio da separação 

de poderes (De fato, são de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, segundo dispõe 

taxativamente o art. 24, § 2º, da Constituição Estadual, que se amolda ao artigo 61, § 1º, da 

Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da CE). 

Nesse sentido, conforme expõe HELY LOPES MEIRELLES (Direito Municipal 

Brasileiro, Malheiros, 2014): 

“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores são todas as que 

a lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. 

As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, 

§ 1º, e 165 da CF, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de 

iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que 

disponham sobre criação, 

estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da Administração Pública 

Municipal; matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras 

e serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração 

direta, autárquica e fundacional do Município; regime jurídico e previdenciário dos 

servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração; plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias, orçamento 

anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem 

concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental” (p. 633). 
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De outra parte, o projeto de lei não impõe ao Poder Executivo obrigações e 

atribuições típicas de administração, para as quais é constitucionalmente reservada a iniciativa do 

Poder Executivo. Não invade matéria constitucionalmente inserida na reserva da Administração 

nem, igualmente, na reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. 

Por fim, o projeto de lei não causa impacto financeiro-orçamentário exigido pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, criando despesas ao erário municipal sem indicação de fontes de 

receita, ou mesmo obrigações ao administrador público que firam a legalidade, a eficiência na 

gestão da coisa pública e na prestação dos serviços públicos. 

A previsão de dotação orçamentária não implica a existência de vício de 

inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que 

aprovada (arts. 25, 174 e 176, I e II, CE). 

É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação da fonte de 

recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo exercício em que posta 

em vigor, mas desde logo providenciada a inserção de recursos no exercício seguinte. 

Como decidiu a Corte Suprema: 

“4. Ainda que assim não fosse, a 'ausência de dotação orçamentária prévia em legislação 

específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-

somente a sua aplicação naquele exercício financeiro' (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar 

Mendes). Ressalva, naturalmente, a possibilidade de aprovação de créditos adicionais” 

(RE 770.329-SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 29.05.2014) 

 

Isto posto, contamos com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para 

aprovação do presente projeto. 

  

Jardinópolis, 17 de novembro de 2022. 

 
 
 

Caio Eduardo Jardim Antonio 
Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 

Clicksign 231060fc-0409-49b1-bec0-c2091b698aa5



18/11/2022 07:22 Lei Ordinária 4755 2021 de Jardinópolis SP

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/j/jardinopolis/lei-ordinaria/2021/476/4755/lei-ordinaria-n-4755-2021-dispoe-sobre-o-direito-ao-uso-do-nome-so… 1/2

 

www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 4.755/2021=DE 16 DE AGOSTO DE 2021=
 

"DISPÕE SOBRE O DIREITO AO USO DO NOME SOCIAL POR TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE
JARDINÓPOLIS"

 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei nº 008/2021 do Legisla�vo, de

autoria do Vereador Caio Eduardo Jardim Antônio, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 Esta Lei dispõe sobre o direito ao uso do nome social por traves�s 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 traves� ou transexual se

iden�fica e é socialmente reconhecida. 

 

 Fica assegurado às traves�s e às mulheres e homens transexuais, mediante requerimento, o direito à escolha de u�lização

do nome social nos atos e procedimentos da Administração Direta e Indireta Municipal. 

 

Parágrafo único. As traves�s, 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. 

 

 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 u�lizado apenas para fins internos administra�vos, quando for estritamente necessário. 

 

Parágrafo único. O órgão ou a en�dade da administração pública direta ou indireta poderá empregar o nome civil da pessoa

traves� ou transexual, acompanhado do nome social, apenas quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público

e à salvaguarda de direitos de terceiros. 

 

 Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo nome social indicado, que constará dos atos inscritos ou por ela

iden�ficado, evitando, no trato social, a u�lização do respec�vo nome civil. 

 

§ 1º É vedado o uso de expressões pejora�vas e discriminatórias para referir-se às pessoas trans e traves�s. 

 

§ 2º Os órgãos da Administração Direta e Indireta capacitarão seus servidores para o cumprimento desta Lei. 

 

 O descumprimento desta lei está sujeito às penalidades previstas na Lei Estadual 10.948/2001, sem prejuízo das demais

sanções existentes. 

 

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 16 de agosto de 2021. 

 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

Prefeito Municipal 

 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 16 DE

AGOSTO DE 2021. 

 

PALOMA BRUNA DOS SANTOS NASCIMENTO 

Resp. p/Secretária da Prefeitura Municipal

 

 

 

 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 21/09/2021
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