
Requerimento Nº: 441 / 2021

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER ENVIO DE MOÇÃO DE REPÚDIO A SECRETARIA DA

PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, NA

PESSOA DA SECRETÁRIA SOCORRO FRANÇA, EM RAZÃO DA

“LINGUAGEM NEUTRA” USADA EM PUBLICAÇÃO REALIZADA VIA

REDE SOCIAL, QUE NÃO ATENDE AS DIRETRIZES CURRICULARES

NACIONAIS (DCNS) E NEM AO VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO DA

LÍNGUA PORTUGUESA (VOLP).

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma dos artigos 228 e 229 do Regimento Interno, vem, com

o devido respeito e acatamento, requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne

a enviar Moção de Repúdio a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos em razão da “linguagem neutra”

usada em publicação realizada via rede social, que não atende as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e nem ao Vocabulário

Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP).

Justificativa:

A presente proposição tem por escopo repudiar a conduta grotesca praticada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e

Direitos Humanos, após publicação realizada na tarde do último dia 09 de fevereiro de 2021, na página oficial do instagram da

referida Secretaria - https://www.instagram.com/p/CLFBMu4BeX4/?utm_source=ig_web_copy_link .

	Na postagem, percebe-se que a Secretaria do Estado se utiliza dos termos “todxs” e “juntxs”, ao agradecer todas as orações,

mensagens e pensamentos positivos em favor da titular da Secretaria, Socorro França, que recentemente testou positivo para a

Covid-19.

	A mensagem de agradecimento foi descrita da seguinte forma “A secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e

Direitos Humanos, Socorro França, agradece a todxs pelas mensagens, orações e pensamentos positivos por sua recuperação. Ela,

que recebeu resultado positivo para a Covid-19 no último mês de janeiro, está recuperada e, de casa, já está tratando de todos os

assuntos referentes à SPS. A secretária agradece o carinho recebido e reforça a importância de todxs continuarem se cuidando para

juntxs vencermos essa pandemia”.

	Em que pese a importância e a torcida deste parlamentar pela restauração completa da saúde da Secretária Socorro França, o setor

não pode se utilizar da oportunidade e querer fortalecer a utilização de termos “neutros” e que inexistem  na língua portuguesa. Se

pesquisarmos no dicionário brasileiro, não encontraremos nenhuma das palavras veiculadas na publicação. Se usarmos esses

termos em provas de vestibular, seleção ou concurso, teremos alguns pontos descontados em razão dos termos não serem

reconhecidos pelas bancas.

	Importante destacar que a língua portuguesa deve ser estar de acordo com a norma culta, com as Diretrizes Curriculares Nacionais

(DCNs), com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e com a grafia fixada no tratado internacional vinculativo do

Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa.
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	Portanto, é evidente que a conduta aqui descrita e praticada pela Secretaria é irresponsável, leviana, sem fundamento e sem

atender Diretrizes da Língua Portuguesa, razão pela qual solicito o apoio dos nobres pares a fim de aprovar esta Moção de Repúdio

a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos.

Sala das Sessões, 09 de Fevereiro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Entrada Legislativo: 09.02.2021

Data Leitura do Expediente: 11.02.2021
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