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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

 

 

PROJETO DE LEI Nº______/2020.
 

Veda expressamente à Administração Estadual, inclusive às instituições de
ensino mantidas pelo Estado do Paraná e a bancas examinadoras de
seleções e concursos públicos realizados ou contratados pelo Poder
Público estadual, a utilização, em publicidade institucional, informativos,
circulares, emails, memorandos, documentos oficiais, currículos escolares,
editais, provas, exames e instrumentos congêneres, de formas de flexão de
gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às
regras gramaticais consolidadas.

 
Art. 1º É vedada à Administração Estadual, inclusive às instituições de ensino mantidas

pelo Estado do Paraná e a bancas examinadoras de seleções e concursos públicos realizados ou
contratados pelo Poder Público, a utilização, em publicidade institucional, informativos, circulares, emails,
memorandos, documentos oficiais, currículos escolares, editais, provas, exames e instrumentos
congêneres, de formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em
contrariedade às regras gramaticais nacionais.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
 
 

JUSTIFICATIVA
 

Na disputa por poder, a linguagem sempre assumiu papel importante, a exemplo da
"novilíngua" do regime totalitário descrito por George Orwell em "1984". Atualmente, são inúmeras as
iniciativas de, pela flexão inexistente do gênero e do número das palavras da língua portuguesa, transmitir
uma suposta ideia de pluralidade e tolerância, mas que, no fundo, têm como objetivo o efeito contrário:
dominar, pela linguagem, o pensamento da população, para que reflita exatamente aquele defendido por
um pequeno grupo de pessoas.

Seguindo a ideia de outras proposições legislativas semelhantes protocoladas país afora,
apresentamos o presente projeto de lei. Como sustentanto pelo deputado federal Junio Amaral em projeto
de sua autoria, "na língua de uma nação nada se acresce pelo uso da força ou do enviesamento político-
ideológico. A língua e suas regras gramaticais amadureceram ao longo de séculos e continuam a evoluir,
mas de modo lento e extensivamente refletido. Qualquer arroubo de opinião nesta seara não merece
qualquer acolhida mais séria, sob pena de se corromper o liame comunicacional mais elementar de um
povo: sua língua, o que faria jogar por terra todos os seus valores, identidade e história comum."
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Curitiba, 25 de novembro de 2020.

 

HOMERO MARCHESE
Deputado Estadual

Documento assinado eletronicamente por Homero Figueiredo Lima e Marchese, Deputado
Estadual, em 25/11/2020, às 13:56, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar
informando o código verificador 0262938 e o código CRC 47F20954.
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