
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PROJETO DE LEI 01-00224/2018 do Vereador Quito Formiga (PSDB) 
"DISPÕE SOBRE O DIREITO DA PESSOA TRAVESTI OU TRANSEXUAL AO NOME 

SOCIAL NA INSCRIÇÃO, COMO DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO POPULAR NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º Fica assegurado à pessoa travesti ou transexual, cujo nome de identificação 
seja socialmente reconhecido e não se confunde com apelidos, a inscrição nos programas de 
habitação popular desenvolvidos pela COHAB - Companhia Metropolitana de Habitação, 
observadas as demais normas próprias a esses programas. 

Art. 2º O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se 
identifica e é socialmente reconhecida e não se confunde com apelidos. 

Art. 3º O nome social deverá ser composto por prenome, acrescido do(s) sobrenome(s) 
familiar(es) constante(s) do nome civil, não podendo ser ridículo ou irreverente ou atentar 
contra o pudor. 

Art. 4º A inscrição nos programas de habitação popular não permitirá anotação, no 
campo nome social, de expressões como "nada consta", "N/C", sequência de letras iguais, 
"não tem" ou semelhantes que não constituam efetivamente identificação de pessoas, nem de 
nome que coincida com o prenome civil do requerente. 

Art. 5º O nome civil da pessoa que declarou seu nome social deverá constar de modo a 
evitar constrangimentos eventualmente decorrentes da exibição do documento para outras 
finalidades que não exijam a apresentação do nome civil. 

Art. 6º O inscrito poderá assinar seu nome social, se o desejar desde que apanha, a 
mesma assinatura que conste do documento de identidade oficial por ele apresentado. 

Art. 7º As certidões emitidas pela Internet e pelo sistema de cadastro deverão conter o 
nome social acompanhado de documento de identificação da pessoa natural e serão geradas a 
partir da informação do nome civil e data de nascimento. 

Art. 8º No caso de inscrição com a leitura do QR Code, deverá apresentará os dados 
do inscrito, incluindo o nome social, se houver. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 08 de Maio de 2018. 

Às Comissões Competentes" 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 71 
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