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Objetivo	

	Conscientizar	os	motoristas	profissionais	que	
atuam	nas	Operadoras	de	Tecnologia	de	Transporte	
Credenciadas	-	OTTCs,	da	importância	do	que	é	diversidade	
sexual,	 identidade	de	gênero,	humilhação	ou	discriminação	
no	ambiente	de	trabalho,	discriminação	sexual,	estereótipo	
e	preconceito,	com	base	nas	legislações	específicas	ligadas	à	
questão	 de	 gênero,	 políticas	 de	 igualdade.	 Sobre	 a	
comunicação	 e	 posturas	 não-discriminatórias/violência	 de	
gênero,	 reconhecimento	 das	 diferenças	 e	 valorização	 da	
diversidade	 gênero	e	direitos	humanos	 a	 construção	 social	
do	sexo	e	do	gênero.	
	
	
	

Conforme	Anexo	IV	da	Resolução	CMUV-SP	n.	16,	de	07	de	julho	de	2017.	
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Personalidade	

“A	 personalidade	 de	 um	 adulto	 pode	 ser	 comparada	 a	 um	

prédio:	 não	 se	 muda	 a	 estrutura	 [as	 fundações],	 mas	 é	

possível	 mudar	 o	 acabamento	 (fachada,	 móveis,	 pintura,	

decoração,	por	exemplo).”	

James	Heckman	
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Lei	Maria	da	Penha	
	A	Lei	11.340,	de	7	de	agosto	de	2006,	foi	promulgada	

com	o	objetivo	manifesto	de	“coibir	e	prevenir	a	violência	
doméstica	e	familiar	contra	a	mulher”	(art.	1°)	

	 O	 objetivo	 da	 Lei	 Maria	 da	 Penha	 foi	 estabelecer	
proteção	especial	às	vítimas	de	violência	no	âmbito	familiar,	
excepcionando,	 em	 muitos	 aspectos,	 o	 sistema	 geral	
protetivo	 e	 repressor,	 constituído	 pelo	 Código	 Penal	 e	
Código	de	Processo	Penal.	

	Veja	o	que	diz	o	art.	5º.	
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Lei	Maria	da	Penha	

"Art.	 5º	 Para	 os	 efeitos	 desta	 Lei,	 configura	 violência	

doméstica	 e	 familiar	 contra	 a	 mulher	 qualquer	 ação	 ou	

omissão	 baseada	 no	 gênero	 que	 lhe	 cause	 morte,	 lesão,	

sofrimento	 físico,	 sexual	 ou	 psicológico	 e	 dano	 moral	 ou	

patrimonial:	

Parágrafo	 único.	 As	 relações	 pessoais	 enunciadas	 neste	

artigo	independem	de	orientação	sexual."	

Lei	11.340,	de	7	de	agosto	de	2006.	
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Penas	

CÓDIGO	PENAL	

“Art.	129,	§	9º	Se	a	 lesão	 for	praticada	contra	ascendente,	

descendente,	irmão,	cônjuge	ou	companheiro,	ou	com	quem	

conviva	 ou	 tenha	 convivido,	 ou,	 ainda,	 prevalecendo-se	 o	

agente	 das	 relações	 domésticas,	 de	 coabitação	 ou	 de	

hospitalidade:	

Pena	-	detenção,	de	3	(três)	meses	a	3	(três)	anos.”	

	Decreto-Lei	nº	2.848,	de	7	de	dezembro	de	1940	(Código	Penal)	
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Lei	Maria	da	Penha	

	A	 “Lei	Maria	da	Penha”,	 trouxe	 inúmeras	alterações	

no	 ordenamento	 jurídico.	 Dentre	 eles,	 a	 possibilidade	 da	

prisão	 preventiva,	 (Art.	 20)	 que	 estabeleceu	 que	 em	

qualquer	fase	do	 inquérito	policial	ou	da	 instrução	criminal	

caberá	a	prisão	preventiva	do	agressor.	

	
Lei	11.340,	de	7	de	agosto	de	2006.	
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Afinal,	o	que	é		Diversidade	Sexual?	

	 A	 sexualidade	 humana	 é	 formada	 por	 uma	múltipla	
combinação	de	fatores	biológicos,	psicológicos	e	sociais	e	é	
basicamente	composta	por	três	elementos:		

ü  sexo	biológico,		
ü  orientação	sexual	e		
ü  identidade	de	gênero.	

	Chamamos	de	Diversidade	Sexual	as	 infinitas	 formas	
de	vivência	e	expressão	da	sexualidade.	
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Sexo	Biológico	
	

	 Conjunto	 de	 informações	 cromossômicas,	 órgãos	
genitais,	 capacidades	 reprodutivas	 e	 características	
fisiológicas	 secundárias	 que	 distinguem	 “machos”	 e	
“fêmeas”.	

	 Há	 também	 pessoas	 que	 nascem	 com	 uma	
combinação	 diferente	 destes	 fatores,	 e	 que	 podem	
apresentar	características	de	ambos	os	sexos.	Essas	pessoas	
são	chamadas	de	Intersexos.	
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Orientação	Sexual	

	 É	 	 a	 atração	 afetiva	 e/ou	 sexual	 que	 uma	 pessoa	

manifesta	 em	 relação	 à	 outra,	 para	 quem	 se	 direciona,	

involuntariamente,	o	seu	desejo.	

	Existem	três	tipos	majoritários	de	orientação	sexual:	

	



PROF. RONILSON  11 

Tipos	Majoritários	de	Orientação	Sexual	
Heterossexual:	 Pessoa	 que	 se	 sente	 atraída	 afetiva	 e/ou	

sexualmente	 por	 pessoas	 do	 sexo/gênero	
oposto.	

Homossexual	 (Gays	e	Lésbicas):	 	Pessoa	que	se	sente	atraída	
afetiva	 e/ou	 sexualmente	
por	 pessoas	 do	 mesmo	
sexo/gênero.	

Bissexual:	 Pessoa	 que	 se	 sente	 atraída	 afetiva	 e/ou	
sexualmente	 por	 pessoas	 de	 ambos	 os	 sexos/
gêneros.	

	

	

Heterossexual:	 Pessoa	 que	 se	 sente	 atraída	 afetiva	 e/ou	
sexualmente	 por	 pessoas	 do	 sexo/gênero	
oposto.	

Homossexual	 (Gays	e	Lésbicas):	 	Pessoa	que	se	sente	atraída	
afetiva	 e/ou	 sexualmente	
por	 pessoas	 do	 mesmo	
sexo/gênero.	

Bissexual:	 Pessoa	 que	 se	 sente	 atraída	 afetiva	 e/ou	
sexualmente	 por	 pessoas	 de	 ambos	 os	 sexos/
gêneros.	
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Orientação	Sexual	

	

	Não	se	utiliza	a	expressão	“opção	sexual”	por	não	se	

tratar	de	uma	escolha.	

Orientação	sexual	

Opção	sexual		
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Orientação	Sexual	

	

	Não	se	utiliza	a	expressão	“homossexualismo”,	pois,	

neste	caso,	o	sufixo	“ismo”	denota	doença.	

Homossexualidade	

Homossexualismo	
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Orientação	Sexual	

	 A	 homossexualidade	 não	 é	 considerada	 como	

patologia	pela	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	desde	

1990,	 quando	 modificou	 a	 Classificação	 Internacional	 de	

Doenças	 (CID),	 declarando	 que	 “a	 homossexualidade	 não	

constitui	doença,	nem	distúrbio	e	nem	perversão”.		
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Profissional	do	Sexo	
	
	
	

	 		

5	-		Trabalhadores	dos	serviços,	vendedores	do	
comércio	em	lojas	e	mercados		
	

51	-	 Trabalhadores	dos	serviços		
	

519	-	 Outros	trabalhadores	de	serviços	diversos		
	

5198-	 Profissionais	do	sexo		
	

519805	-	 Profissional	do	sexo		
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Profissional	do	Sexo	
CBO	5198-05	

5	-		Trabalhadores	dos	serviços,	vendedores	do	
comércio	em	lojas	e	mercados		
	

51	-	 Trabalhadores	dos	serviços		
	

519	-	 Outros	trabalhadores	de	serviços	diversos		
	

5198-	 Profissionais	do	sexo		
	

519805	-	 Profissional	do	sexo		
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Profissional	do	Sexo	
Sinônimos	do	CBO	

5198-05	-			Garota	de	programa	
	

5198-05	-		Garoto	de	programa	
	

5198-05	-		Meretriz	
	

5198-05	-		Messalina	
	

5198-05	-		Michê	
	

5198-05	-		Mulher	da	vida	
	

5198-05	-		Prostituta	
	

5198-05	-		Trabalhador	do	sexo	
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Profissionais	do	Sexo	
Ocupações	Relacionadas	-	Descrição	Sumária	
	

	Buscam	programas	sexuais;	atendem	e	acompanham	

clientes;	 participam	 em	 ações	 educativas	 no	 campo	 da	

sexualidade,	as	atividades	são	exercidas	seguindo	normas	e	

procedimentos	 que	 minimizam	 a	 vulnerabilidades	 da	

profissão.		
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Profissionais	do	Sexo	
Formação	e	Experiência	
	

	 Para	 o	 exercício	 profissional	 requer-se	 que	 os	

trabalhadores	 participem	 de	 oficinas	 sobre	 sexo	 seguro,	 o	

acesso	à	profissão	é	restrito	aos	maiores	de	dezoito	anos;	a	

escolaridade	média	está	na	faixa	de	quarta	a	sétima	série	do	

ensino	fundamental.		
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Profissionais	do	Sexo	
Condições	Gerais	de	Exercício	
	

	 Trabalham	 por	 conta	 própria,	 em	 locais	 diversos	 e	

horários	irregulares.	no	exercício	de	algumas	das	atividades	

podem	estar	expostos	a	intempéries	e	discriminação	social.	

Há	ainda	riscos	de	contágios	de	dst,	e	maus-tratos,	violência	

de	rua	e	morte.		

Fonte:	mtecbo.gov.br	
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Profissionais	do	Sexo	

	 O	 que	 faz	 a	 diferença,	 para	 um	 melhor	 resultado,	

tanto	 nas	 pequenas,	 quanto	 nas	 grandes	 negociações,	 é	 a	

ATITUDE.	

	

	 Atitudes	 não	 são	 nada	 mais	 do	 que	 hábitos	 do	

pensamento,	 e	 os	 hábitos	 podem	 ser	 adquiridos.	 Uma	

atitude	repetida	torna-se	uma	atitude	realizada.	
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Modelos	Mentais	

	

“Não	vemos	as	coisas	como	elas	são.	Vemos	as	coisas	como	

nós	somos”.	

Talmude	
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O	novo	“resolver	de	problemas”	

“O	novo	“resolvedor	de	problemas”*	compreende	que	nem	

todos	 os	 conflitos	 são	 realmente	 baseados	 em	 direitos	 e	

titularidades,	 e	 que	 estes	 são	 disfarces	 convenientes	 para	

mascarar	raiva,	mágoa	e	disputas	sobre	recursos	escassos”		
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Gênero	

	 Formulado	 nos	 anos	 1970,	 o	 conceito	 de	 gênero	 foi	
criado	 para	 distinguir	 a	 dimensão	 biológica	 da	 dimensão	
social.	

	 Embora	 a	 biologia	 divida	 a	 espécie	 humana	 entre	
machos	e	fêmeas,	a	maneira	de	ser	homem	e	de	ser	mulher	
é	expressa	pela	cultura.		

	 Assim,	 homens	 e	 mulheres	 são	 produtos	 da	
realidade	 social	 e	 não	 decorrência	 direta	 da	 anatomia	 de	
seus	corpos.	
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Gênero	

	Sexo	é	biológico,	gênero	é	construção	social!	

	 Papel	 de	 Gênero	 -	 É	 o	 comportamento	 social,	

culturalmente	 determinado	 e	 historicamente	 circunscrito,	

esperado	para	homens	e	mulheres.	
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Meninos		
que	gostam	de	balé	
não	são	necessariamente	gays!		

	
	
	
	
	

Meninas	
que	gostam	de	futebol	

não	são	necessariamente	lésbicas!	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
“comportamento	masculino”			

X			
“comportamento	feminino”	

	

27 

Gênero	
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Identidade	de	Gênero	

	É		a	percepção	íntima	que	uma	pessoa	tem	de	si	como	

sendo	 do	 gênero	 masculino,	 feminino	 ou	 de	 alguma	

combinação	dos	dois,	independente	do	sexo	biológico.	

	 A	 identidade	 traduz	 o	 entendimento	 que	 a	 pessoa	

tem	 sobre	 ela	 mesma,	 como	 ela	 se	 descreve	 e	 deseja	 ser	

reconhecida.	
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Identidade	de	Gênero	
Transexual:	 Pessoa	 que	 possui	 uma	 identidade	 de	 gênero	

diferente	do	sexo	biológico.		
	Homens	e	mulheres	transexuais	podem	manifestar	a	

necessidade	de	realizar	modificações	corporais	por	meio	de	
terapias	hormonais	e	intervenções	médico-cirúrgicas,	com	o	
intuito	de	adequar	seus	atributos	físicos	(inclusive	genitais	-	
cirurgia	 de	 redesignação	 sexual)	 à	 	 sua	 identidade	 de	
gênero.	

	 Entretanto,	 nem	 todas	 as	 pessoas	 transexuais	
manifestam	esse	tipo	de	necessidade.	
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Identidade	de	Gênero	

Travesti:	 Pessoa	 que	 nasce	 com	 sexo	 masculino	 e	 tem	
identidade	de	gênero	feminina,	assumindo	papéis	
de	 gênero	 diferentes	 daqueles	 impostos	 pela	
sociedade.	

	Muitas	 travestis	modificam	seus	corpos	por	meio	de	
terapias	 hormonais,	 aplicações	 de	 silicone	 e/ou	 cirurgias	
plásticas,	mas,	em	geral,	não	desejam	realizar	a	cirurgia	de	
redesignação	sexual	(conhecida	como	“mudança	de	sexo”).	
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Identidade	de	Gênero	
Mulher	transexual	(mulher	trans	ou	transmulher)	

É	aquela	que	nasceu	com	sexo	biológico	
masculino,	 mas	 possui	 uma	 identidade	
de	gênero	feminina	e	se	reconhece	como	
mulher.	

Homem	transexual	(homem	trans	ou	transhomem)	
É	aquele	que	nasceu	com	sexo	biológico	
feminino,	mas	possui	uma	identidade	de	
gênero	masculina	e	 se	 reconhece	como	
homem.	
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Identidade	de	Gênero	

	

	As	travestis	possuem	identidade	de	gênero	feminina	
e,	por	isso,	utiliza-se	o	artigo	definido	“A”	para	se	referir	a	
elas.	

A	travesti	

O	travesti	
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Identidade	de	Gênero	

	Ser	travesti	não	é	sinônimo	de	ser	profissional	do	sexo!	

	 Grande	 parte	 das	 travestis	 ainda	 não	 consegue	

concluir	 a	 educação	 formal	 devido	 à	 intensa	 discriminação	

que	 sofrem,	 não	 só	 na	 família	 e	 na	 comunidade	 como	um	

todo,	mas	 também	no	próprio	ambiente	escolar,	passando	

por	 um	 processo	 de	 intensa	 marginalização	 e	 exclusão	

social.	
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Identidade	de	Gênero	
	 Isto	 gera	 um	 problema	 também	 para	 que	 essas	

pessoas	acessem	o	mercado	de	trabalho	e,	muitas	vezes,	a	
única	 alternativa	 que	 lhes	 resta	 para	 sobreviver	 é	 a	
prostituição.		

	Entretanto,	nem	toda	travesti	é	profissional	do	sexo.	
Muitas	 conseguem	 enfrentar	 o	 preconceito	 e	 têm	 as	mais	
diversas	profissões.	

	 Mas,	 atenção,	 prostituir-se	 não	 é	 crime	 e	 os/as	
profissionais	 do	 sexo	 não	 devem	 ser	 discriminados/as!	
Lembrando	 que	 a	 Constituição	 Federal,	 em	 seu	 artigo	 3º,	
inciso	 IV,	 veda	 expressamente	 qualquer	 forma	 de	
discriminação.	
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Identidade	de	Gênero	

Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil	de	1988	
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Identidade	de	Gênero	

Crossdresser:	 Pessoa	 que	 se	 veste	 com	 roupas	 do	 sexo	

oposto	 para	 vivenciar	 momentaneamente	

papéis	 de	 gênero	 diferentes	 daqueles	

atribuídos	 ao	 seu	 sexo	 biológico,	 mas,	 em	

geral,	 não	 realiza	 modificações	 corporais	 e	

não	 chega	 a	 estruturar	 uma	 identidade	

transexual	ou	travesti.		
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Identidade	de	Gênero	
Drag	 Queen	 ou	 Transformista:	 Homem	 que	 se	 veste	 com	

r o u p a s 	 f e m i n i n a s	
extravagantes	 para	 a	
apresentação	 em	 shows	 e	
eventos,	de	forma	artística,	
caricata,	performática	e/ou	
profissional.	

Drag	King:	Mulher	que	se	veste	com	roupas	masculinas	com	
objetivos	 artísticos,	 performáticos	 e/ou	
profissionais.		
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Identidade	de	Gênero	

Transgênero:	 Terminologia	 normalmente	 utilizada	 para	
descrever	 pessoas	 que	 transitam	 entre	 os	
gêneros,	 englobando	 travestis,	 transexuais,	
crossdressers,	 drag	 queens/kings	 e	 outros/
as.	 Contudo,	 há	 quem	 utilize	 esse	 termo	
para	 se	 referir	 apenas	 àquelas	 pessoas	 que	
não	 são	 nem	 travestis	 e	 nem	 transexuais,	
mas	 que	 vivenciam	os	 papéis	 de	 gênero	 de	
maneira	não	convencional.		
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Identidade	de	Gênero	

Cisgênero:	 	Pessoa	cuja	identidade	de	gênero	coincide	com	

o	 sexo	 b i o l óg i co .	 Aque l a s	 que	 s ão	

biologicamente	mulheres	e	possuem	identidade	

de	gênero	feminina	ou	biologicamente	homens	

e	possuem	identidade	de	gênero	masculina.		

Utiliza-se	esse	termo	como	oposto	de	“transgênero”.	

Orientação	Sexual				≠				Identidade	de	Gênero	
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Identidade	de	Gênero	
Nome	 Social:	 Nome	 social	 é	 o	 prenome	 adotado	 pela	

pessoa	 travest i	 e	 transexual ,	 que	
corresponde	 à	 forma	 pela	 qual	 se	
reconhece,	 identifica-se,	 é	 reconhecida	 e	
denominada	por	sua	comunidade.		

	 Atualmente,	 ainda	 não	 há	 no	 Brasil	 uma	 lei	 que	
determine	 e	 garanta	 a	 retificação	 de	 prenome	 e	 sexo	 no	
registro	civil.		

	 Tavestis	 e	 transexuais,	 quando	 assim	 desejam,	
solicitam	a	alteração	no	documento	de	identidade	por	meio	
de	uma	ação	judicial.		
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Identidade	de	Gênero	
	Este	processo	é,	muitas	vezes,	demorado	e	a	decisão	

pela	 retificação	 depende	 do	 entendimento	 de	 cada	 juiz/a.	
Na	 maioria	 dos	 casos,	 a	 mudança	 fica	 condicionada	 à	
existência	 de	 laudo	 médico	 e/ou	 realização	 de	 terapia	
hormonal/cirurgia.		

	 Sabemos	 que	 o	 nome	 é,	 junto	 com	 a	 aparência,	 a	
primeira	 coisa	 que	 nos	 apresenta	 e	 identifica.	 É	 muito	
importante	 que	 o	 nome	 social	 seja	 respeitado,	 de	 acordo	
com	a	identidade	de	gênero,	independente	da	alteração	no	
RG.		

	Por	isso,	existem	hoje	decretos	estaduais	e	municipais	
que	garantem	o	direito	do	uso	do	nome	social	por	travestis	
e	transexuais	em	órgãos	públicos.	
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Identidade	de	Gênero	

	 O	 uso	 do	 nome	 social	 é	 um	 direito	 que	 deve	 ser	
respeitado!		

	O	Estado	de	São	Paulo	garante	o	direito	das	pessoas	
travestis	e	 transexuais	de	 serem	 tratadas	pelo	nome	social	
em	 todos	 os	 órgãos	 públicos	 da	 Administração	 Direta	 e	
Indireta	 do	 Estado,	 por	 meio	 do	 Decreto	 Estadual	 no	
55.588/2010.	
	

Rua	Antonio	de	Godoy,	122	-	Sala	117	
Santa	Efigenia	-	SP		-	CEP	01034-000		
Fone	(11)	3241-4717	/	3241-4997	
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Identidade	de	Gênero	
Decreto	nº	55.587,	de	17	de	Março	de	2010	de	São	Paulo	
	
“Institui	 o	 Conselho	 Estadual	 dos	Direitos	 da	 População	 de	
Lésbicas,	 Gays,	 Bissexuais,	 Travestis	 e	 Transexuais	 e	 dá	
providências	 correlatas	 JOSÉ	 SERRA,	 GOVERNADOR	 DO	
ESTADO	DE	 SÃO	PAULO,	 no	 uso	 de	 suas	 atribuições	 legais,	
Considerando	a	criação	da	Coordenação	de	Políticas	para	a	
Diversidade	 Sexual	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo	 e	 do	 Comitê	
Intersecretarial	 de	 Defesa	 da	 Diversidade	 Sexual	 junto	 à		
Secretaria	da	Justiça	e	da	Defesa	da	Cidadania,	por	meio	do	
Decreto	nº	54.032	,	de	18	de	fevereiro	de	2009.”	

Decreto	nº	55.587,	de	17	de	Março	de	2010	de	São	Paulo.	
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Identidade	de	Gênero	
“Considerando	 a	 necessidade	 de	 realização	 de	 políticas	
públicas	destinadas	à	promoção	da	cidadania	da	população	
de	 lésbicas,	 gays,	 bissexuais,	 travestis	 e	 transexuais,	 bem	
como	 ao	 enfrentamento	 das	 homofobias	 e	 suas	 correlatas	
formas	de	discriminação;		

Considerando	 as	 resoluções	 da	 I	 Conferência	 Estadual	
GLBTT,	convocada	pelo	Decreto	nº	52.770,	de	3	de	março	de	
2008	 ,	 que	 apontou	 a	 necessidade	 de	 criação	 de	 um	
organismo	institucional	voltado	à	promoção	da	participação	
política	 e	 controle	 social	 das	 ações	 públicas	 de	 incentivo	 à	
cidadania	 de	 lésbicas,	 gays,	 bissexuais,	 travestis	 e	
transexuais;”	
	Decreto	nº	55.587,	de	17	de	Março	de	2010	de	São	Paulo.	
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Identidade	de	Gênero	
“Considerando	que	o	Estado	de	São	Paulo	vem,	desde	1984,	
consolidando	 mecanismos	 de	 participação	 popular	 e	
controle	 social,	 contribuindo	 para	 o	 aprimoramento	 da	
democracia;	
Considerando	 que	 o	 Programa	 Estadual	 de	 Direitos	
Humanos	assegura	o	compromisso	do	Estado	de	São	Paulo	
em	 desenvolver	 programas	 estaduais	 e	 apoiar	 programas	
municipais	para	assegurar	a	todos	os	grupos	sociais	o	direito	
de	 participar	 na	 formulação	 e	 implementação	 de	 políticas	
públicas	 nas	 áreas	 de	 saúde,	 educação,	 habitação,	 meio	
ambiente,	 segurança	 social,	 trabalho,	 economia,	 cultura,	
segurança	e	justiça;”	
	
Decreto	nº	55.587,	de	17	de	Março	de	2010	de	São	Paulo.	
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Identidade	de	Gênero	
“e	 Considerando	 a	 importância	 de	 ampliar	 as	 políticas	
públicas	 destinadas	 á	 promoção	 dos	 direitos	 da	 população	
LGBT,	 somando	 à	 atuação	 dos	 órgãos	 públicos	 a	
contribuição	da	sociedade	civil,	Decreta:	

Artigo	 1º	 Fica	 instituído,	 junto	 à	 Coordenação	 de	 Políticas	
para	 a	 Diversidade	 Sexual	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 da	
Secretaria	da	 Justiça	e	da	Defesa	da	Cidadania,	o	Conselho	
Estadual	 dos	 Direitos	 da	 População	 de	 Lésbicas,	 Gays,	
Bissexuais,	 Travestis	 e	 Transexuais,	 denominado	 Conselho	
Estadual	LGBT.”	

Decreto	nº	55.587,	de	17	de	Março	de	2010	de	São	Paulo.	
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Identidade	de	Gênero	

“Art.	1º,	Parágrafo	único.	O	Conselho	Estadual	LGBT	de	que	

trata	o	"caput"	deste	artigo,	órgão	consultivo	e	deliberativo,	

tem	 por	 finalidade	 elaborar,	 monitorar	 e	 avaliar	 políticas	

públicas	 destinadas	 à	 efetiva	 promoção	 dos	 direitos	 da	

população	 de	 lésbicas,	 gays,	 bissexuais,	 travestis	 e	

transexuais.”		

	

Decreto	nº	55.587,	de	17	de	Março	de	2010	de	São	Paulo.	




