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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf -SP
PALACIO DA LIBERDAI)E

PROJETO DE LEI

Proibe   a   adogiio   da   linguagem   denominada   "genero

neutro",  inexistente  na  lingua  portuguesa  e  d5  outras

providencials.

0  PREFEITO  DO  IVIUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ   SABER   QUE   A   CAIVIARA   MUNICIPAL   APROVOU   E

ELF SANCIONA  E  PROIuluLGA A SEGUINTE  LEI:

Art,   1°   E  vedado   ao   Poder  Pi]blico   Municipal,   bern   como,

todas   as   institui?6es  de   ensino   no   municipio   e   as   bancas   examinadoras   de   sele?6es   e

concursos ptlblicos  municipais,  prever ou  inovar,  em  atos e documentos oficiais,  em curriculos

escolares e em editais,  novas formas de flexao de genero e de ni]mero das palavras da  lingua

portuguesa,    em    contrariedade    as    regras    gramaticais    consolidadas    e    nacionalmente

ensinadas.

§  1°  Entende-se  por  Poder  Pdblico  Municipal:  o  Legislativo

Municipal,   Executivo  Municipal,  Autarquias  e  organizae6es  ligadas  diretamente  ao  Poder

Pulblico,   em   especial,   as   institui?6es  que  comp6em   o   sistema   de   ensino   municipal,   as

bancas examinadoras de seleeao e de concursos ptlblicos municlpais.

Art.   2°   Fica   assegurado   o   uso   da   lingua   portuguesa   que

esteja  de  acordo  com  as  normas  legais  de  ensino  estabelecidas  com  base  nas  orientae6es

nacionais  de   Educa?ao,   pelo  Vocabulario  Ortografico  da  Lingua   Portuguesa  (VOLP)  e  da

gramatjca   elaborada   mos   termos   da   reforma   ortografica   ratificada   pela   Comunidade   dos

Paises   de   Lingua   Portuguesa   (CPLP),   nas   comunlcag6es   e   nos  documentos   ofi.clais  em

ambito  municipal.

Art.   3°  Os  6rgaos  municipais   responsavejs  pelo  ensino  no

municipio  terao  como  principio  o  empreendimento  de  todos  os  meios  necessarios  para  a

valorizag5o da  lingua  portuguesa  culta em  suas  politicas  educacionais,  fomentando  iniciativas

de  defesa  aos  estudantes  na  aplicaeao  de  qualquer  aprendizado  destoante  das  normas  e

orientae6es legais de ensino.
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Art.   40   A   violagao   do   disposto   no   caput   desta   Lei,    em

instituie6es  de  natureza  ptiblica,  acarretafa  sane6es  aos  servjdores  que  ministrem  conteddos

da  denominada  "linguagem  neutra",  seja  de  forma  direta  ou  indireta,  devendo  tal  caso  ser

encaminhado a Corregedoria do Municipio de Jacarei.

Art.    5°   A   violaeao   do   disposto   no   caput   desta    Lei   em

instituie6es  de  natureza  privada  acarretara  nas  seguintes  penalidades  administrativas,  que

poderao ser acumuladas no caso de reincidencia:

I -Advertencia ;

11      -      Suspensao      do      alvara      de      funcionamento      de

Art.  50  Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Art. 60 Revogam-se as disposi?6es em contrario.

Camara Municipal de Jacarei,  24 de agosto de 2022

Vereador -Republicanos

2o Secrefario

estabeleclmento.

Dr.  RODRIGO  SALOIVION

Vereador -PSDB

Vice-Presidente
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cH
AUTORES: VEREADOR DR. RODRIGO SAI.ONION E VEREADOFI ROGEFIIO TIM6TEO.

JUSTIFICATIVA:

Submeto  a  apreciagao  dos   Nobres  Vereadores  o  presente

projeto  de   lei,   que  visa   proibir  no  ambito  do   Poder  Pdblico  Municipal,   das   instituie6es  de

ensino   publico  e   privada,   bern   como,   as   bancas  examinadoras  de  selegao   e  concursos

pdblicos  municipais  de  usarem  novas formas de flexao de genero e  de  ndmero das  palavras

da lingua portuguesa em contrariedade as regras gramaticais consolidadas em nosso pals

uma  das  principais  fune6es  dos   Legisladores   Municipais  e

proteger a  integridade e a  dignidade da  lingua  portuguesa e  assegurar o fiel  cumprimento das

Diretrizes e Bases da Educaeao Nacional

A   evolueao   da   sociedade   no   que   compreende   os   grupos

ideol6gicos  que  tentam  impor,  de  forma  arbitraria  e  artificial,  a  sociedade,  novas  formas  de

flexao  de  genero  e  de  ntimero  de  palavras  -  em  especial  o  "genero  neutro"  -  representa

verdadeiro atentado a norma-padrao

A  norma-padrao   e   o  fundamento  da   comunicagao   humana

erga    omnes    e    inteligivel.    A   existencia    de    normas   e    regras   gramaticais    possibilita    a

comunicaeao  clara,  coesa  e  responsavel  entre  todos  os  seres  humanos  de  mesma  lingua,

eliminando   assim   ruidos,   ambiguidades,   obscuridades   e   subjetivismos   que   tornariam   a

cooperaeao e o dialogo  precarios ou  inviaveis.

0  projeto  contempla  a  proibieao  no  ambito  do  Poder  Publico

Municipal,  no  que  compreende  os  atos  e  documentos  oficiais  e  tambem  nas  lnstituig6es  de

ensino,  sejam  pi]blicas ou privadas   Esses locais que sao de desenvolvimento do ser humano

desde   a   primeira   infancia,   representam   os   pilares  da  educagao  formal,   do  conhecimento

cientifico,  sendo  indispensavel  o  pleno desenvolvimento  intelectual  e  moral  dos  estudantes,  a

linguagem formal  como meio de comunicagao clara,  responsavel,  16gica e coesa.

0  mesmo  entendimento  vale  para  as  bancas  examinadoras

de  seleg6es  e  concursos  publicos,  que  exercem  papel  politico  crucial,  pals  sao  a  porta  de

entrada  do  corpo  burocfatico  que  desempenhara  fun?6es  relevantes  para  o  bern  comum,

junto  a  estrutura  do  Estado    Neste  sentjdo,   os  criterios  para  seleeao  de  tais  profissionais

devem estar atrelados a linguagem formal e emprego da  norma-padrao.
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AUTORES: VEREADOFI DR. FIODFllG0 SALOMON E VEF{EADCIR ROGERIO TINIOTEO.

Proieto de Lei - Proibe a aclo¢ao da linouaaem clenominada "aenero neutro". inexistente na linaua Dortuauesa e da outriLs Drovidencias -

Fls. 04.

lmportante   salientar  que   diversos   municipios   e   estados  ja

aprovaram  leis semelhantes a essa e se protegeram de possiveis ataques a norma padrao da

lingua  portuguesa.  Como  por  exemplo,  Taubate,  Ubatuba,  Alta  Floresta,  Conchas,  Londrlna,

entre outros.

No  Mato  Grosso  do  Sul,   recentemente,  foi  sancionada  a  lei

5 820/21,   que   torna   obrigat6ria   a   utilizagao   da   norma   culta   da   Lingua   Portuguesa   nos

instrumentos  de  aprendizagem  utilizados  no  ambiente  escolar,  nos  documentos  oficiais  e  na

confec?ao de materiais didaticos.

A16m  dessas  normas ja  sancionadas,  tramita  na  Camara  dos

Deputados  o  PL  5.248/20,  que  proibe  o  uso  da  linguagem  neutra  na  grade  curricular  e  no

material   didatico   de   instituig6es   de   ensino   pdblicas   ou   privadas   no   ensino   da   Lingua

Portuguesa  no  ensino  basico  e  superior.  A  proposta  inclui  a  vedagao  em  documentos  oficiais

dos  entes  federados,  em  editais  de  concursos  pdblicos,   assim  como  em  ag6es  culturais,

esportivas,  sociais ou  publicitarias que percebam verba  publica de qualquer natureza

Todas  as  pesquisam juridicas foram  anexas  para  embasar a

relevancia  deste  projeto  e  de  urn  tema  tao  delicado  e  importante  ao  desenvolvimento  do

futuro da nossa cidade.

Diante  do  exposto,   peso   mais  uma  vez  a  colabora?2io  e  o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovagao deste Projeto de Lei

Dr.  RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB

Vice-Presidente

Camara Municipal de Jacarei,  24 de agosto de 2022.

ROGErii6ffi
Vereador -Republicanos

2o Secrefario
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Projeto pro foe "Iinguagem neutra" em escolas de Taubafe

Stockphotos

a  16/08/2022

A  Camara  de  Taubate  aprovou  no  cHa  16  o  projeto  de  lei ±S4£2Q2|  de  autoria  dos  vereadores  Boanerge

(PTB),  Alberto  Barreto  (PRTB)  e  Vivi  da  Radio  (Republlcanos),  que  proi'be  instituic6es  de  ensino  pdblico  e

prjv.a±£ha.de  usar de  nc>vas  formas de flex5o  de g6nero e  de  nulmero  das  palavras  da  l`ngua  portuguesa,  em

cogrffigivade as  regras  gramaticais  consolidadas,  estabelecendo  medidas  para  o  aprenclizado  de  acordo

com`!a!!fiorma  culta  e  orientac6es  de  ensino.



CAMARA                                                                                                                                                                        chr  c^c
Drfs TAlunHrfe                                                                                                                                         rfuin

A viola€5o  da  norma,  em  institui§6es  de  natureza  ptiblica,  acarretard  san€6es aos servidores  responsaveis,

ap6s  denLjncia formulada  a  Corregedoria do  Municipio.

Em  institui€6es  de  natureza  pnvada,  o  descumprimento  acarretar5  advertencia  e,  no  caso  de  reincidencia,

suspensao do alvara  de funcionamento do estabelecimento.

A  Secretaria  de  Educa€ao  do  Munici'pio  devera  empreender  os  meios  necess5rios  pare  a  valoriza€ao  da

lingua   portuguesa   culta   em   suas   polltica5   educacionais,   impedindo   qualquer   im[iativa   destoante   das

normas e orienta¢6es  legais  de ensino.

"Este  projeto  6  apresentadc)  em  resposta  a  insistentes  tentativas  de  imposisao  de  reconheclmento  de  urn

terceiro  genero,  o  neutro,  ao  lado  dos  generos  masculino  e  feminino.  A  justificativa  seria  a   inclusao  de

pessoas  ciLie  nao  se  identificam  com  nenhum  dos  dots  generos  ou,  no  caso  do  plural,  para  se  referir  a

ambos   de   modo   neutro.   A   ado€ao   da   denominada   `linguagem   neutra'   e   uma   forma   de   distorcer   a

realidade,  trazendo   na  forma  da   linguagem  a   ideologia  de  genero  para  dentro  das  escolas,  e  clue,   no

fundo,  tern  como  objetivo  principal  provocar  cac)s  amplo  e  generalizado  nos  conceitc)s  linguistlcos  para

que,  em  se  destruindo  a   li'ngua,  se  destrua   a   mem6ria  e  a  capacidade  crl'ti-ca  das  pessoas",  dizem   os

autores.

0    projeto    recebeu    votos    contrarios    clas    vereadoras    Elisa    Representa   Taubat6    (Cidadania)    e    Talita

Cadeirante  (PSB).  Alem  dos  autores,  votaram  favoravelmente  a  proposta  Diego  Fonseca  e  Rodson  Lima

Bobi,   clo   PSDB,   Jess6   Silva   e   Mojses   Luciano   Pirulito,   do   PL,  Joao   Henrique   Dentinho   (uniao),   Ronaldo

Homem  Montanha  (F{epublicanos)  e Serginho  (Progressistas).

Aprovado em  primeira  votac5o,  a  proposta  depende  de  segunda  analise  em  Plen5rlo  e sancio do  prefeito,

para que se tome lei.

+ Comparfllhar

a Facebook           . Twitter



PREFEITURA MUNICIPAL  DA  ESTANCIA  BALNEARIA  DE  UBATUBA
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LEI  NOMERO 4436 DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021

(Aut6grafo  n.  9 75/2021,  Projeto de Lei  n.  9 92/2021, Vereador Junior "JR")

Veda  as  institui€5es  de  ensino  da   rede

pdblica  e privada  e  bancas examinadoras
de    selec6es    e    concursos     ptiblicos    a
utilizacao     em     curri.culos     escolares     e
editais    no    Munici`pio    de    Ubatuba,    de
novas    formas    de    flex5o    de    genera,
denominada     "linguagem     neutra"     em
contrariedade     as      regras     gramaticais
consolidadas.

FLAVIA   C6MITTE    DO   NASCIMENTO   (FLAVIA   PASCOAL),    Prefeita    Municipal   da    Estancia    Balnearia    de

ubatuba,  Estado de Sao  Paulo,  usando das  atribuic6es que lhe sac) conferidas por Lei,  de  Ubatuba.

FACO SABER que a Camara  Municipal aprovou  e eu  sanciono e  promulgo a seguinte  Lei;

Art.   19   Fica   expressamente  vedado   nas   institui€6es   de   ensino   da   rede   piiblica   e

privada  e   bancas  examinadoras  de  sele¢6es  e  concursos   publicos,   a   utiliza¢ao  em   curri'culos  escolares  e
editais,  de  novas  formas  de  flexao  de  genero,  denominada  "linguagem  neutra"  em  contrariedade  as  regras

gramaticais  consolidadas,  bern  como  a   promo€ao  e  incentivo  de  ensino  de  genero,  orientac5o  sexual  ou
identidade de g6nero.

Paragrafo  dnico.  A  Secretaria  Municipal  de  Educas5o  dever5  empreender  todos  o5
meios    necess5rios    para    a    valoriza¢5c)    da    Lfngua    Portuguesa    Culta    em    suas    politicas    educacionais,

fomentando  iniciativas  de  defesa  dos  estudantes  nos  cast)s  da  aplicac5o  de  qualquer  contEildo  destoante

clas  normas e orienta¢6es legais de ensino.

Art. 29 A presente  Lei entra  em vigor a  partir da  data de 5ua  publica¢5o.

PAC0 ANCHIETA -ubatuba, 8 de novembro de 2021.

FLAVIA C6MITTE  DO NASCIMENTO

(Flavia  Pascoal)
Prefeita Municipal

Regjstrada E Arquivada  nos procedimentos pertinentes, junto a  Divisao de Acervos da
Secretaria  Municipal de Aclministracao,  nesta data.

Av.  Dona Maria Alves,  865. Centre,  Ubafuba/Spt  CEP.:  11690-156
Tcl.:  ( 12)  38341000



pREFEiTURA MUNlcipAL DE ALTA FLORESTA -mT
Estado de Mato Grosso

CNPJ  15`023.906/0001 J]7

Publ}cado r!o D.iario Orlcia!  de

(DOCITC-MT}
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DeanimRA3rm#33L_

LEI N° 2.684/2021

SUMULA:    "DISP6E    SORRF.    A    EXPRESLSA
PROIBICAO A  INSTITUICOES  DE  ENSIN0 E
BANCAS  F.XAMINADORA.S  DF,  SELEC®ES  E
CONCURSOS  Pt:}BLICOS,  DE   US0  DE  NOVAS
FORMAs    I]E    FLEx&o    Dr:    GENERo    E    DE
Nt'jMER0      DAS      PALAVRAS      DA      LiNGUA
PORTUGUESA,     EM      CONTRARIEDADE     AS
REGRAS      GRAMATIC`AIS      CONSOLIDADAS,
ESTABELEcnNDo      MEDIDAs      PARA      a
APRENDIZADO      DE     ACORDO     COM     A
NORMA     CULTA      F,     ORIENTAC`6ES     DE
ENSINO,  NA  FORMA  DA  LF,I,  E  DA  0lITRAS
PROVIDENCIAS.'.

AUTORIA:    V€reador    I)ouglas    PL`rc;`ira    Teixcira    dc
Car\r.alho e Darli  I ,uciano da Sjl\c-{l.

A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA.
Ij`,stado de  Mate Grosso. no use dL` suz`s atribiii96e^q
l¢gais, aprovou e eu. VAI,D[.}MAI` GAMBA. Prefei{o
Municipal`  sanciono fl  stTguilite Lei:

Art.  P.      rica   expressam€ntc   proibida   a   den)minada   "linguagron   neiilra"   na

gr€idc  curriciilar  c  ilo  mati`rial  didatieo  di-   i{i`qli[iiit`(ic``  dc;n  €nsintt.  hem
c{)mo   in()var,   cm   sous   curriculos   cscolai.es   a   c`m   L`ditajs   clc   banc`as
examinadoras  de  sele£6es  e concurso`s  pi'iblicos  para acesso ao`s  Cargos

pl'lblicos   r}o  Municipio  dc  Alla  Floresta.   novas   J`ormas   de   flcx€~io  de
g€nero a de  ni.imgro Gas paia\Tas da  lingua p{muguc!sa.  em contrariedade
as      regrus     gramatieais      con`solidadas     €      ii€iiion{ilm€mte     ensinndas,
iiidependentemente   d{]   nivc-I   de   atua;:ao   e   da   iia{ui.€zzt   ptiblica   ou

i,rivada.

§1°-A   \'iolacao   do  disposto  no  caput  di`sse  arLig().  i.in   instjtuig68s  de
nilture?.zl    ptiblica.    acarretar€i   san9{iL.s   a()a    servidores   que    ministrcm
contcddi-is  da  deltomimtda  "iinguag€m  nt3utra"  sejudc  fofma  dii.eta  ou
'indireti`.    dcvcndo    tal    case    ssr    i`ncaminhado    i`i    C(introlad()ria    do

Mimicipio de  Al€a  J|-loresla.

§2°1  A  `iola€ao  do   disposto  no  caput  {lcs`c  all
na[urc7.a          pri\. add.          ac cii<i.clara
ciimiilaLivamen[e, no caso de reincidei

ratlvas'

Proj8to de  Lei n° 021/2021  -Pc)den Legislativo.
Travessa Alvart} Tctxelra Costs,  no 50 I Cantelrci Central -Paap Milnicipal -Fone (66} 3512-3100 -CEP 785sO-000 -Alta Flcresta-MT.



pREFEiTURA MUNicipAL DE ALTA FLORESTA -mT
Esfado de Mate Grosso

C NPJ  15.023.906/0001 -07

I -advert€ncia;
11-suspcnsao do alvara de funcionanicjito de cslabclecimemo.

Art.2°.      Ap6s    a    regulamenla¢ao    do    Pod€r     Execiitiv(),    a    Secretaiia    dc
Eduezigao   do   Mi[nicipio    de    Alta   I.loresla    emprccndera    {t)dos    os
mci`is   nece``s{\rios   para   a   valori7.a¢ao   dzt   lingLia  ii()rtugiicsa  L`uita  €m
L`uas   pol{ticas   educaL`ionais`   impediiido   qualcitici.   iniciativa   dcstoante
das normas  e orienta€(`)cs lcgais de ensino.

Art. 3¢.      Fica  a  Podcr  Exccutivo  autorizado  a  fimrar  convc`nio  con   institui¥6es

pdblicas  e   privadas   volcadas   a   valoriz€i¢ao   da   lingua   porluguesa   de
acordo com noi.rna culta consolidada e nat`ionalmc`nle ensinada`

Art. 4°.       r,sla I,ci en{ra em vigor na data de sua publii`a?ao.

PREFEIT
de DezemB

r        _,,._.._-__Ij_

ife_i

MUN
£-2Q2J.

rc'¥
/

BEE

GAMBA
Prcfeito Muliicipa]

L  DE  ALTA  FLORESTA -  MT.  Em  21

P%k€®s=%:#F%;:,::f££:::#o9!YS2%vyte:;ocentrai.pacoMunicipal-Fone{66)3512-3100-CEP78580mo-AitaFlon5ta-MT



CG,mara Municipal de Conchas
E,s{ado de  S6Lo  Pauto

Fone/ Fcex:  (14}  3845-1744
Au. Greg6rlo M. Gal.cra,  848  -Conches/SP  -  CEP:  18 570-000

CNPJ. 01.630 769/ 00C)1 -56

pRO]ETO DE I,nl NO Oi/2022

(Projeto de Lei  de iniciativa do Vereador Femando Cinti Garcia)

PRoiBE     EXPRF.SSAMENTE     A     TNSTITUTC6ES     DE
ENSINO  E  BANCAS EXAMINADORAS  DE  SELEC6ES  E
CONCURSOS  I'bBLICOS  MUNICIPAIS  A  UTILIZACAO,
EM CURRicuLOS ESCOLARES  E  Hl)ITAIS,  DE  NOVAS
FORMAS DE FLExjio DE GENER0 E DE NtJMER0 DAS
PALAVRAS       I)A       IjiNGUA       PORTUGUESA,       nM
CONTRARIF.DADE       AS       REGRAS       GRAMATTCAIS
CONSOLIDADAS  -  AS  QUAIS  PREVEEM  APENAS  AS
FLEX6ES I)E GENER0 MASCULINO E FEMININO.

A Camara Municipal de Conchas aprovou c eu. Prefeito Municipal de
Conchas. sanciono c promulgo a seguintc Lei:

Art.  1°  i  vedado  a  todas  as  instituic6es  dc  cnsillo  Ilo  mullicipio  dc
Coiichas, ilidcpendentemcnte do nivcl de atua¢5o e da natureza ptiblica ou privada. ben como
a bancas examinadoras de seleg6es e coiicursos priblicos, prever ou inovar, em seus curriculos
escolares e em cditais, novas formas de flexao de genero e dc nL'imero das palavras da lingua

poltuLqucsa,  em contrariedade  as  regras gramaticais  consolidadas  e previs,tas  nas  diretrizes  e
bases da educa€ao naciona] -que preveem apenas as flex6es de gsnero masculino c femin]no.

Paragrafo  ilnico.  Nos  ambientes  formais  dc  ensino  e  educa?at)`  6
vedado o emprego de linguagem que, corrompeiido as regras gramaticais, pretendarn se referir
a "genero neutro'`,  inexistente na lingua portuguesa e nao contemplado nas diretrizes e bases
da educapao nacional.

Art. 2° As despesas com a exccucao da pTcsonte Le] corrcrao por conta
de vcrba orgamentai.ia pi.6pi.ia.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publjcaeao.

Camara Municipal dc Conchas, 08 de abril dc 2022

FERNAND0 CINTI GARCIA
Vereador -Autor do Projeto

Si{e.  w"v.camaracoiichas.sp gov.br / E-Mall   cmconchas@camara(onihas.sp gov br
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SUMULA;  Disp6e sabre  a  expressa  proibicao a  instituic;6es  de  ensino  e  bancas  examinaclora§  de  selec6es  e  concursos  pdblices.  de  usa de  novas
formas  de flexao  de  genero  e  de  ntimero das  palavra3 da  lingua  pertuguesa,  em  contrariedade  as  regras  gramaticais  consolidadas,  estabelecendo
medidas para o  aprendizado de  acordo  com  a  norma culta e orientac6es de  ensino,  na  forma da  lei.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  LONDRINA,  ESTADO  DO  PARANA,  APROVOU  E  EU,  PREFEITO  DO  MUNIcipIO, SANCIONO  A SEGUINTE

LEk

Art.  1° Flea expressamente proibida a denomlnada "Iinguagem  neutra" na  grade  currloular e  no matenal didatico de  lnstltulg6es de ensino,  bern como
inctvar,  em  seus  currrculos  escolares  e  em  editais  cle  bancas  examinadoras  de selec6es  e conciirsos  publicos  para  acesso  aos cargos  pdblicos  Ilo
Municipio  de  Londrina.  novas  formas  cle flex5o  de  genero  e  de  ndmero  das  palavras  da  lingua  portuguesa,  em  contranedade  as  regras  gramaticais
consolidaclas  e  nacionalmente  ensinadas,  indepetidentemente do  nivel  de  atuao5o e da  natiireza  p®blica  ou  privada

§  1° A vlolag5o  do  dlsposto  no  capui deste  artlgo,  em  lnstltuic6es  de  natureza  piibllca,  acnarretara  sang6es  aos  servlctores  qiie  nilnistrem  conteudos
da denominada  ` linguagem  neutraD seja  de forma  direta ou  indireta,  devendo tal  caso ser encaminhado  a  Corregedoria  do  Municrpio de  Londrina.

§  2° A violaeao  do disposto  no  capuf deste  artigo,  em  institui96es  de  natureza  privada,  acarretara  penalidades  admimslratlvas.  cumulatvamente.  na
caso de  reincidencla
I  -  advertencia;
11  -suspensao do alvara de funcionamento de  estabelecimento.

Art.  2° Apes  a  regulamenta9ao  do  Poder  Executivo,  a  Secrefaria  de  Educagact  do  Municipio  de  Londnna  empreendera  loclos os  meios  necessanos
para  a  valorizagao  da  lingua  portuguesa  culta  em  suas  polrticas  educacionais.  Impedindo  qualquer  iniciativa  destoante  das  normas  e  orienta?6es
legais  de  enslno.

Art.  30  Flca  o  Poder  Executlvo  autoi.izado  a  flrmar  convenlo  com  lnstitiji?6es  publlcas  e  prlvac!as  voltaclas  a  valorlzac;ao  da  IIngua  portuguesa  de
acordo com noma culta consolidada e nacionalmente ensinada.

Art.  4°  Esta  Lei  entra  em  vigor na  dala  de  sija  publicacao,  revogadas as disposic6es  em  contfario.

Lc>ndrina,  13  de junho  de 2022.  Marcelo  Belinali  Martins,  Prefeito do  Municipio, Joao  Luiz  Martins  Esteves,  Secretario  Mumcipal  de  Govemo

Ref.
Projeto  de  Lei  na  1/2021
Autoria` Jessica Ramos Morena
Apoio: Fernando Madureira da Silva e Giovanl Augusto Pereira de Mattos

DECRETOS
DECRETO  N°  655  DE 20  0E JUNHO DE 2022

SUMULA:  Abre  Credlto Adiclonal  Suplemenlar,  e altera o  Cronogrania de  Execugao  Mencal  de Desembolso  pare o exerciclo rlnancelro de 2022

0  PREFEITO D0  MUNIcipIO  DE  LONDRINA,  ESTADO  DO  PARANA.  no  exerci.clo de suas atribuigdes  legais.

DECF}ETA:

Art.1°  Flca  aberto,  no  corrente  exerciclo  financeiro   Cfedlto  Adicional  Suplemenfar  da  quantla  de  RS  96.000.00  (noventa  e  sels  mil  reals)  iimto  a
Fundagao  de  Esportes  de  Londnna  -  FEL  /  Coordenagao  Geral  -  FEL,  para  reforgo  das  dotag6es  a  segulr  especlficadas,  constante  do  Quadro  de
Detalhamento da  Despesa  em  vigor

Programa de Trabalho Natureza da  Despesa Fonte de Ftecursos Valor em RS
49010.27.812.0020.6.034 3.190.16 001 36.000,00
49010.28.846.0000.0.013 3.3.90.93 001 cO 000  00

TOTAL 96.000,00



LEI  Na  5.820,  DE  29  DE  DEZEMBR0  DE  2021.

'  ``    ,

:.,
Disp6e sabre a obrigatoriedade da  Ljtilizacao da norma culta da
Lingua  Portuguesa,  na  forma  que  especiFica.

0  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO  DO  SUL.
Faso  saber qije  a  Assembleia  Legislativa  decreta  e  eu  sanciono  a  seguinte  Lei:

Art.   1°   i   obrigat6ria   a   utiliza€ao   da   norma   culta   da   Lingua   Portuguesa   ncis   instrumentos   de
aprendizagem   utHizados  no   ambi.ente  escolar,   nos  documentos  oficiais  e   na   confec€ao  de   materials  clidaticos,
cc)mo  forma  de  padromza€ao  do  idioma  off.cial  c)o  pals.

Par5grafo   dnico.   a   disposto   no  caput  deste  artigo   nao  se   aplica   as   hip6teses  em   que   hciuver
necessidade  de  utilizacao  da  Lingua  Indi'gena  no  ambiente  escolar.

All:.  20  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publica¢ao.

Campo  Grande,  29  de  dezembro  de  2021.

REINALDO  AZAMBUJA  SILVA

Gcivernador  do  Estado

DECRETO  NQ  15.844,  DE  29  DE  DEZEMBRO  DE  2021.

Altera a Anexo 11 do Decl-eto no 1_4.717, de  17 de abril 2017,

que estabelece a  estrutura organizacional da Casa  Miljt:ar clo
Estadc) de Nato Grosso do Sul.

0  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSS0  DO  SUL,  no  exera'cio  da  competencla  que  lhe
confere  c)  art.  89,  inciso  VII,  da  Constitui€ao  Estadual,

D  E  C  R  E  TA:

Art.   10  0  Anexo  11  do  Decreto  nQ  14.717,  de  17  de  abril  2017,  passa  a  vigorar  com  a  redagao
constante do Anexo deste  Decreto.

Art.  20  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicac5o  e  produzir5  efejtos  a  contar de  10
de ]anelro  c)e  2022,

Campo  Grande,  29  de  dezembro  de  2021.

REINALDO  AZAMBUJA  SILVA

Governador  do  Estado

ANEX0  D0  DECRET0  Na  15.844,  DE  29  DE  DEZEMBRO  DE  2021.

Anexo  11  do  Decreto  na  14.717,  de  17  de  abril  de  2017,

QUADRO  DE  DISTRIBUI¢A0  D0  EFETIVO



PROJETO DE LEI N°                      , DE 2020
(Do Sr. Guilherme Dcrrite)

0 Coiigresso Nacioiial decreta:

Estabelcce   o   direito   dos   e,sludantes   de

todo    o    Brasil     ao    aprendiy,ado     dd    lfngua

poTtuguesa   de   acordo   com   a   norma   culta   a
orienlag6es    legais    de    cnsino,    c    da    outras

providencias.

Arl.  10 Fica assegurado  aos  estudanles de todo tcrfit6i.io nacional o direi[o ao aprendi7.ado da

lingua      portuguesa      de       acorcto       i`om       a       norm      culta,       com       as       Dlretrifes
Cumculares Nacionais (DCNs).    com   o    Vocabulario    Ortogral`ico    dti    Lingua   Port`Iguesa

(VOLP)  c com a  grafia fixada no tratado  in[cmacional  vinculativo do Acordo Ortografico  dc
Li'ngua Portuguesa, dc  16 de dezembro de  1990.

Paragrflfo dnico.  0 disposto  neste artigo apli..a-se a Educat.ao Basica,  assim cntendida aquela

pTcvista  no  art   40  da  Let   n°  9.394/96,  ao  Ensiiio  Superior  e  aos  Concursos  Ptiblicos  para

provimeiito de cargos e fung6es ptihlicas da Uiiiao` dos Estados e dos Municlpiob

Art.  20  Fica  vedado  o  uso  da  "1inguagem  neutra",  do  "dialcto  nao  bindrio.'  ou  de  qualqucr

()`itra  qLle  descaracterize  o  u,so  da  n()rma  culta  na  grade  currieular  e  Ilo  material  didatico  de

inslituic6es  de  ensino piiblicas  ou  privadas,  em documentos  oficiais  dos  ente,i  ledeiados,  em

edi[ais   de   concursos   pdblicos.    assim   como   em   a€6€s   culturais`    esportivaLs,    sociais   ou

publicit2`nas que percebam verba ptibllca de qlialquer nalur€za.

Art.  30  A  violat`,ao  do  direito  do  cstudante  estabelecido  no  artigo   10  dcsta  Lei.  acarretara

sali€6es   as   instituig6es   de   €nsino   e   aos   profissionais   de   cducd€ao   qu€   concolTerc.in   em

minislrar  contctidos  ad`'ersos  aos  estudantes.  nos  termos  de  not.rna  regulamcntadora  a  ser

cxpedidii pelo Gov€rno Federal

Art.  4`'  I`ica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  firmar  convenio  coin  in`stiluit`6es  ptiblicas  e

privadas voltadas a valorizapao da I,i`neoua Portuguesa.

Art. 5° Esta Lei  entra em vLgor na data de sua_ publictigao. \\+~Jl
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JUSTIFICArr|VA

Urn  dos  mais  polemicos  debates  hodiemos  sobre  a  Lingua  Portuguesa  atine  ao
surgimento  de  uma  nL`olinguagcm  que  pretcnde  modificar  a  utili7,a€ao  das  voguis  teniaticas,

ou, mars especificiimeiite. implcmentar a chamada "linguagcm neutra".

A  proposta  primaclal  dos  dcfeiisores  de.ssa  idcia  baseia-se  nn  premissa  de  quc
discursos  direcitinados  a  grupos  de  pesboas  sejam  alteradt>s  para  que  nao  be  utilize  imis  o

riluriil  masculmtl.  Nesse diapaLs{Xtt>,  estabelece-se  uma  identificapao  artiflcial  de  genero  neutrt>.
substituindo-se   o   ailigo   "o"   por   "x".   "@"   ou   outi.c>   sfmbolo   que   siTpostamente   afaste   a

marcagao binaria de sextt masculino ou fellriiiino.

Trata-se,   cm   verclade,   de   uma   tcntati\'a   fongada   de   modificacao   da   Lingua
Portuguesfl,    capita.neada    por    a]guns    movimcntos    sociais,    com    a    falacioLsa   bandelrzi   de

democratiza€ao  da  linguagem.  Conforme  salienta  a  presidente  da  Academia  Argentina  de
Letras,   A]icia   Zoml]a,    o   modelo   nao   possui   qualquer   apoio   cienti'fico,   cdrcoendo   dc

fundamento  lingufstico,  o  que  o  colocEL  fora  do  sistema  gramatical[.  DiversoLs  s,io  os  fat()res

que sustentam essa afimagao, os quals passaremos a destrinchar

Primeiro,  confome  pcsquisadores  da  area  dc  linguistica,  a  utiliza!ao  do  geiiero
masculino  para  generalizar  urn  grupo  de  pessoas  i]at]  se  caracteriza  como  uma  marcacao

preconceituosa,  pois  suzi  genese  adv6m  do  latin  -  lingua  mae  do  portugu€s  -  que  assim
tamb6m demarcava a identifica€ao dc cong]omercidos.

Sobre   o   lena.   o   ]inguista   Joaquim   Mdttoso   Camara   Jr.,   em   uma   das   mais
aprofundadas pesquisas  acerca desse objcto  (-`Considcrag6es  `obre o genero em poitugues..).

asseverii  quc   o   genera   masc`Ilino  6`   em   vcrdade,   urn   genero   lieutro,   o   que   se   idelitifica

grama[jcalmente,   nao   por   afcrie6es   idcol6gicas.   Com   efeito,   sustcnta  o   esludioso   que   o
t`i`minino €, em portugues, uma particulaiiza?5o do masculino, scndo. portarito, o tinico gencro

com   marcapao   na   lfiigua   portugucsa3   usado   cm   contraposig5o   a   \Jocabulos   que   fazem

refereni`ia  a  objeto,s`  seres  e  pessoas  iiiasou[inas.  Pautado  no  inesmo  axioliia.  o  prof-essor  da

Umc`zimp,   Sir]o  Posscti,   explic:I  que  os  substaiitivos  com   niarca  de  genero.  em   portugues.

estao atrelados  ao que se identifica como feminino.  sendo que, elm [odas  as demais hip6teses.

presume-se a inexistencia de genero (Inclusive nob nomes considerados masculinos)

Logo,   d   Lingua   Portuguesa   nao   6   preconceituosii,   ilias   sin   flqueles   que   a

pretendem  utilizar  para  militancia  ideol6gica  e  exalla€ao  de  agenda polftica.  modif`icando  ii
rca]idade para molda-1a a seus pi`op6sitos escusos. Ncssa ]inha,  aduz Vivian Cintra. mestre cm

Lingu]'stica  pela  LTniversidade  de   Sao  Paulo   (USP),   quc   .`a  lfngua  simplesmente  cxpressa

comportamentos  manifestados  por pessoas  que  sao preconceituosas.  Entao.  quando  o  uso  de

I  https //www.Ianacion.com ar/cultura/no-hay-deformar-lengua-defende"ausas-advierte-nid2247672              \`'^-
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uma   palavra   e   i`onsiderado   machista`   isso   reveki   dlgo   sobre   quem   fez

necessariarnenle sobre a palavra em  si..2.

Nao memos importante, a ]jnguagem  neutra, em suposta tcntativa de inc]uir grupos

marginali7,ados.  segrega  oiitros,  como  pessoas  com  au[istas  e  dislexos`  por inibir  o  processo

de  cntendimento grifico,  alEm  dc  cegos,  quc.  ap6s  longo  proccsso  para redescobrii`  a  ]ei[ura

por progrtlmas  e  aplicativos`  perdeTao  a  eficiencid  dos  mesnios.  ddda  a  incompatibilidnde cni

pronunciar a]garismos sem qualquer padroniza€ao ou fon6[ictl gramatical.

No mesmo norte,  nao  I- dificil  concluir quc,  se os  pr6pnos profes.sores  fazcm  uso
desse  tipo  de  lingudgem,  os  aluntts  seguu.ao  ti  exemplo`  o  que  prejudicara  o  pr(tcesso  de

compreensao  das  letriis  e`  por  consequencia.  a  escrita.  0  resultado  pratico  disso  serz'i  uma

comunhao de jovens programados pard escrcver em disst7nancia com a nornia culta.

Diante desse  conte+Lto,  verifica-se  que  {` p[.etensao  de  lima  linguagem  nao  bin.iria

6.   em  verdade`  retrato  de   uma  posj€ao  sociopolftica,   que,  ncm  de  longe,  reprcsenta  uma
tlemi`nda  social`  mas  de  m]ntisculos  griipos  militantes,  qiie  ten  por  objetivo  avancar  suas

ageiidas  ideol6gjcas.  utiliz{indo  a  comunidade  escolar  como  massa  de  manobra.  Afinal`  "a

reaTidade   esta   definjda   com   palavras,   quem   contro]a   as   palavras   controla   a   rea]idflde."

(Antonio Gramsci).

A  IiTiguagem  nao  pode  scr  expressao  de  peTisamento.  nem  tanipouco  modismo

ideol6gico. Nessa liliha, a ja citada Alicia Zomlla pontua quc "a liistoria das linguas ensim (a

quem a conhega  urn pouc())  que  as  mndant`as  na fala  e  na  escrita nao  se  imp6em  a partir das
academias`  nem  da  dire€ao  de  urn  movimento  social,  n{io  importa  quao  justas  sejam  suas

reivindica¢t~)es"3.  Afinal,   coino defendeu Beatriz  Sarlo,  em  artlgo publicado no EL PA fs  em
oiitubro de 20] 8.   "a mlitincia pode favorecer essas inudancas. mas nao pode impf`-]as"4.

Face a todo o exposto,  aprescnta-se a prescnte  proposi€ao.  cuja  inspird€ao adveio

do  Projeto  de  Lei  n°  3.325/2020,  protcycolado  na  Assembleia  Legi`shaliva  do  Rio  de  Janeiro

pelos  deputados  estaduais  Marcio  Gualberto  e  Andcrson  Moraes,  com  o  fim  de  garaiitir  aos
a]unos de todu o Brasil o acesso e a aprendjzagcm da   linguagcm cu]ta da lfngua portuguesa.

Scndo assim. na busca da realizagao da Jusliga e cm face da extrclnft I.e]evancia da
medida aqui  pToposta,  ct)nta-se  com  o  pleTio  apoio  dos  Senhorcs  PaTlameiitarc`s  pi`rfl  ii  rapida

aprovat`ao deste Projeto de Lei.

Sala das Sess6es. em 24 de ni vembro de 2020. na 56a legislatura.

GUILHERM DERRITE
FEDF.RAL

PP-SP

2 https.//www.facebook com/fflch/posts/1772513842924181?comment   ld=1778438655665033
3  https //headtopics com/br/o-ativismo-dos-amigues-da-linguagem-inclu=iva-10304945
4 https.//elpais.com/cultura/2018/10/09/babelia/1539083839   285133.html
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LEI  N9  9.077,  DE  20  DE  DEZEMBRO  DE  2021.

Veda    expressamente    a    utiliza€5o   de    linguagem    estranha    a    Lingua
Portuguesa  em  utilizacio de flex5o de genero no ambito da administracao
ptlblica municipal e da outras providencias.

0   Prefeito   Municipal   de   Jc>inville,   no   exerci'cio   de   suas   atribui¢6es,   conforme   artigos   42   e   68,   inciso   Vl,   da  ]alnganm  do

Municipio, faz  saber que  a  Camara  de  Vereadores  de Joinville  aprovou  e  ele sanciona  a  presente  lel  ordiriaria.

E  E  vedado  ao  Poder  Ptlbllco  do  Mu"ciplo  de  Jolnville,   Independentemente  do  n(vel  de  atua¢ao,  Inovar  para  utllizar  de

formas  de  flex5o  de genera das  palavras  da  lingua  portuguesa,  que  contrariem  as  regras gramaticais consolidadas  ou  modifiquem  a

u5o da  norms culta  da  Li`ngua  Portuguesa  e seu conjunto de  padr6e5  lingui'sticos  adotados  pelo  Brasil.

§  1Q  Entende-se  par  Peder  Ptiblico  Munlclpal.  o  Leglslativo  Munlcipal,  Executivo  Municipal,  Autarqulas  e  Drgamzag6es  IIgadas

diretamente  ao  Poder  Pulblico,  em  especial,  as  instTtui56es  que  comp6em  o  sistema  de  ensino  municipal,  as  bancas  examinadoras

de  sele¢ao  e  de  concursos  pLlblicos  municipais.

E Mos amblentes formais  de  enslno e educasao,  €  vedado  o emprego de  hnguagem  que,  corrompendo  as  regras gramaticais,

pretendam se  referir  a  "genero  neutro",  inexi5tente  na  li'ngua  portiiguesa.

in"'= A  veda[ao   se   estende   aos   documentos   oflciais   produzidos   pelos   entes   publicos   municipais   que   intentam   anular  as

diferencas  de  pronomes  de tratamento  masculinos  e  femininos  baseando-se  em  infimtas  pc)ssibilidades  de  generos  n5o  existentes,

mesmo que venha a  receber outra denomina¢ao par quem  a aplica

a o  servldor  publlco  munlclpal  que  praticar  ou  que  tomar  conhecimento  da  veda¢ao  que  trata  esta  lei  e  nao  comunlcar  a

autoridade  imediatamente  superior  lncorre  na  inobservancia  de  seus  deveres  descrlto  nos  lnclsos  I,11,  V,  VII  e  X,  dD  art.155  e  a

proibl[ao  descrlta  no  inciso  Ill,  do  art.156,  todos  da  Lel  Complernentar  n9 2££/2008,  sem  prejul'zo  da  comlna€5o  de  outros de\Jeres

e  obriga¢6es contidos  no  referido  dlspositivo.

Par5grafo  unico.  A  autoridade  que  tomar  ci€ncia  da  veda¢5o  que trata  esta  lei fica  ctbrigada  a  propor  a  sua  apura€io  par  meio

do Processo Administrativo  Disciplinar

E Esta  Lei entra  em vigor na data  da sua  publicagao.

Adriano  Bornschein  Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente par Adriano BoiTlschein Silva, Prefeito, em 20/12/2021, as 19:40, conforme a

Medida Provis6ria ne 2`Z00-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n9frE3E!, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal ne Z±

de 30/01/2014.


