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Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 09 de setembro de 2022.
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Of. Nº 2.117/2.022-C.M.
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Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do
Município de Ribeirão Preto, comunico a Vossa Excelência, que estou apondo
Veto Total ao Projeto de Lei nº 73/2022 que:

“DISPÓE SOBRE A

INCLUSÃO DOS QUESITOS ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE
DE GENERO NOS FORMULÁRIOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DE

RIBEIRÃO

PRETO

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDENCI S”,

consubstanciado nO Autógrafo nº 115/2022, encaminhado a este Execu'

justificando-se o Veto pelas razões que adiante seguem.
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JUSTIFICATIVAS DO VETO:
Compreendemos a relevância da temática abordada
a identidade de gênero, a identificação

envolvendo

pelo Projeto de lei,

psicossocial e a orientação sexual, que são temas de extrema relevância na
contemporaneidade.
No intuito de promover o bem-estar de todos, livre de
preconceitos

de origem,

raça, cor, idade e

quaisquer

outras

formas de

discriminação, o Estado deve prezar pela não—discriminação por motivo de
orientação sexual e identidade de gênero, adotando medidas adequadas para
assegurar o desenvolvimento das pessoas de orientações sexuais e identidades de
gênero diversas, garantindo que esses grupos ou indivíduos desfrutem e exerçam
igualmente seus direitos. Estas medidas não podem ser consideradas como
discriminatórias.

Cabe ao ente público instruir o procedimento a ser
adotado na perspectiva de eliminar atitudes ou comportamentos preconceituosos
ou discriminatórios,

relacionados à ideia de inferioridade ou superioridade de

qualquer orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero.
Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto,

por meio

regulamentou

do

Decreto Municipal nº 196, de 26 de agosto de 2022,

a Lei Municipal nº 13.254, de 21 de maio de 2014, que dispõe

“sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero
travestis,

mulheres

transexuais

e

homens

trans em todos os

administração pública municipal direta e nas autarquias fundações

es;

órgãÇÃL/
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públicas e sociedades de economia mista municipais, bem como nos serviços
sociais

autônomos

instituídos pelo

município,

concessionárias

de

serviços

públicos municipais e pessoas jurídicas referidas no artigo 2º, inciso i, da Lei
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que mantenham qualquer espécie de
ajuste com a administração municipal".
Desta forma, o Decreto Municipal vem no intuito de
atender ao Princípio da Dignidade Humana, zelando pela igualdade e plenitude
de que todos os seres humanos devem ser respeitados e preservados pela figura

do Estado, nos termos do artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos:

Artigo 7º Todos são iguais perante a lei

e,

sem

distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos
têm

direito

a

proteção

igual

contra

qualquer

discriminação que viole a presente Declaração e
contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Seguindo

com

objetivo de

articular

as

políticas

públicas assertivas, o presente Projeto de Lei nº 73/2022 se apresenta como
essencial para a população

LGBTAIAP+, tão aviltada em seus direitos e

garantias constitucionais.
Ocorre que a matéria regida pelo Projeto de Lei
disciplina em confluência com o Decreto Municipal nº 196/2022 e a Lei
Municipal nº 13.254/2014, abordando a mesma temática, como se observa pªrk)
artigo 6º do Decreto Municipal supracitado:

Mªl
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Artigo 6”

—

Os sistemas

Pública Municipal Direta e das

Administração

autarquias,

internos dos órgãos da

fundações,

públicas

empresas

e

sociedades de economia mista municipais, bem como
dos

serviços

sociais

autônomos

instituídos pelo

Município, deverão incorporar, quando atualizados,
o campo “nome

social

Dessa forma, já incide a previsão, com base no
Decreto Municipal, de atualização dos sistemas internos da Prefeitura Municipal
e demais órgãos ali mencionados, de forma que seja possivel a adequação dos

cadastros dentro da plataforma municipal, como se observa pelos artigos lº e Zº:
Art. lº Deverá ser incluído nos formulários da
Administração Direta e Administração Indireta, no
âmbito do Municipio de Ribeirão Preto, os quesitos

orientação sexual e identidade de gênero em todos os
sistemas de informação, avaliação, monitoramento,
coleta de dados, censos e programas com o objetivo
de identificar o perfil das pessoas,

bem como de

mapear e cadastrar o referido perfil com vistas ao
direcionamento das politicas públicas voltadas a
atender às necessidades da população LGBT QIAP+.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei,

] - orientação sexual

entende—se:

é a inclinação involuntária de

cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva
emocional por indivíduos de gênero
diferentek
/
mais de um gênero ou do mesmo gênero;
ª

L
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identidade de género

—

e'

uma experiência interna e

individual do gênero de cada pessoa, que pode ou
não corresponder ao sexo atribuído no nascimento,
incluindo

o

senso pessoal do

corpo

que pode

envolver, por livre escolha, modificação da aparência
ou função corporal por meios médicos, cirúrgicas e
outros, e outras expressões de gênero,

inclusive

vestimenta, modo de falar e maneirismos.
informações e os indicadores tratados no

Art.

2º As

art.

lº poderão

ser disponibilizados nos portais dos

órgãos da Administração Direta

e

da Administração

Indireta e no portal da Prefeitura Municipal.
º

A

divulgação das informações e indicadores

deverá

resguardar a intimidade e os direitos da

591

personalidade, ficando vedado seu uso para fins
diversos daqueles previstos nesta Lei.
59

2” A

divulgação das informações e indicadores

deverá respeitar a Lei Federal nºl3. 709 de 2018

—

Lei

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Além disso, destaca-se que o artigo 3º do referido
Projeto de lei, ao estipular e fixar atribuições às Secretarias Municipais e Órgãos
da Administração Indireta, incide em funções atípicas ao Legislativo Municipal.

A0 estipular e fixar estas atribuições, 0 Projeto de

i

invade diretamente funções privativas do Prefeito Municipal, confro
redação do artigo 39, inciso III da Lei Orgânica do Município. Veja-se:

a!
Xv

!

5de8

'

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

39

Art.

-

Compete privativamente ao Prefeito a

iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre:
1-

criação e extinção de cargos, funções ou empregos

públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;

]] - regime jurídico dos servidores municipais;

lll
das

-

criação, estruturação e fixação de atribuições

secretarias

administração

dos

municipais,

direta

e

das

órgãos

da

entidades

da

administração indireta ou fundacional.
Destarte, ao legislar sobre matéria já regulamentada e
objeto de lei anterior atrás referida (Lei Municipal nº 13.254/2014), o Projeto
afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, violando a regra “bis em
eadem re agere non licet” (não é lícito acionar duas vezes pelo mesmo), de modo
a configurar verdadeiro abuso do poder de legislar.
Além de já estar regulamentada, a Administração
Municipal, entendendo

&

importância deste dado, já adota medidas visando o

direcionamento de políticas públicas voltadas a atender às necessidades da
população LGBTQIAP+, como as da Secretaria Municipal da Saúde, que realiza
ações continuas direcionadas à promoção da saúde deste grupo.
E ainda, na principal base de dados em Saúde, para

atendimento aos usuários, já contém o Campo “Identidade de Gênero”.
Os dados de que trata o Projeto de lei são

3anl adds

na relação do proflssional como paciente, dentro dos preceitos éticos e legais, no
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momento da assistência, anotados em prontuário em consonância com a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais

, Lei nº 13.709/2019.

Sobre a inclusão dos quesitos Orientação Sexual e
Identidade de Gênero nos formulários, e preciso considerar que o presente
Projeto de lei aborda informações referentes a “dado pessoal sensível“, vide art.
Sº, II

da LGPD:

Art. 5 ºPara os fins desta Lei, considera—se:
(...)

II - dado pessoal sensivel: dado pessoal sobre origem
racial

ou

étnica,

convicção

religiosa,

opinião

política, filiação a sindicato ou a organização de

caráter

religioso,

filosófico

ou

dado

político,

referente à saúde ou à vida sexual, dado genética ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Conforme apontado anteriormente, tanto a identidade
de gênero quanto a orientação sexual, por se tratarem de informações sobre a
vida sexual de alguém, são considerados dados sensíveis.
Tendo em vista a classificação legal destes quesitos
como dado sensível, a disponibilização dos dados que tratam o artigo 2o e seu
parágrafo único do presente Projeto de Lei, só poderia ocorrer após “tratamento”
e “anonimizaçãoª', posto isto, esses dados podem apenas serem tratados caso

tenha um consentimento do titular (ou seu responsável legal), ou justificativa

se
o uso se necessário à execução de políticas públicas, no exercício de suas
-

—

competências, e os Órgãos Públicos sempre devem informar em qUe

him/íª”
A,,
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no exercício de suas competências. realizam o tratamento dos dados, conforme
alude Capítulo específico da LGPD sobre tratamento de dados pessoais.

Vale

ressaltar que,

conforme

dispõe a Lei

nº

13.853/2019, que alterou a LGPD, o tratamento de dados na assistência em saúde
ocorre, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde,
serviços de saúde ou autoridade sanitária.
Expostas dessa forma. a razão que me levou a vetar o

Autógrafo N“ 115/2022 ora encaminhado, submeto

o

Veto Total ora aposto à

apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito.
Sem outro particular,
para reiterar a Vossa

Excelência,

os

aproveitamos a oportunidade

protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

//

"AR; “NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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Autoria da Vereadora Coletivo Popular Judeti Zilli

DISPÓE

SOBRE

SEXUAL E

A

INCLUSÃO

IDENTIDADE

DE

DOS

QUESITOS

GENERO

NOS

ORIENTAÇÃO

FORMULÁRIOS

E

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMA DA

A

LEI,

APROVA:

Art.

1“

Deverá ser incluído nos

formulários

da

Administração

Direta e

Administração Indireta, no âmbito do Município de Ribeirão Preto, os quesitos
orientação sexual e identidade de gênero em todos os sistemas de informação,
avaliação, monitoramento, coleta de dados, censos e programas com o objetivo de
identificar o perfil das pessoas, bem como de mapear e cadastrar o referido perfil
com vistas ao direcionamento das políticas públicas voltadas a atender às
necessidades da população LGBTQIAP+.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se:
I

-

orientação sexual é a inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração

sexual, afetiva e emocional por indivíduos de gênero diferente, de mais de um
gênero ou do mesmo gênero;

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
II

- identidade de gênero é uma experiência interna e individual do gênero de

cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento,
incluindo o senso pessoal do corpo que pode envolver, por livre escolha,
modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos e
outros, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e
maneirismos.

Art. 2º As informações
disponibilizados

nos

e os

portais

indicadores tratados no art. lº poderão ser
dos

órgãos

da

Direta

Administração

e

da

Administração Indireta e no portal da Prefeitura Municipal.

5

lª A

divulgação das informações e indicadores deverá resguardar a intimidade e

os direitos da personalidade, ficando vedado seu uso para fins diversos daqueles

previstos nesta Lei.

ª 20 A

divulgação das informações e indicadores deverá respeitar a Lei Federal nº

13.709 de 2018

Art.

3o

—

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Caberá aos órgãos da Administração Direta e da Administração Indireta,

em articulação com as Secretarias

responsáveis

pelas políticas

voltadas à

população LGBTQIAP+, a edição de outros atos necessários à orientação e
operacionalização da inclusão dos quesitos orientação sexual e identidade de
gênero nos formulários, sistemas de informação,

avaliação,

coleta de dados, censos, programas e ações em âmbito municipal.

monitoramento,
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Estado de São Paulo
Parágrafo único.

O Conselho Municipal de Atenção a Diversidade

Sexual

(CMADS) de Ribeirão Preto, ou o Conselho que Vier a substitui-lo, poderá ser
consultado para aprimorar e efetivar os objetivos previstos neste artigo.

Art. 4º As ações do Poder Executivo destinadas à efetivação da implantação dos
quesitos orientação sexual e identidade de gênero poderão ser objeto de consultas
públicas e outros instrumentos de participação social.

Art. Sº O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para a sua efetiva
aplicação.

Art.

6CI

As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Ribeirão Preto, 24 de agosto de 2022.

ALE
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ªDRO MARACA

Pr sidente
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