Determina a numeira por mei° da qual deve ser felta alusflo a
cargos, empregps a fungOes public/a), inclusive os que sejam
prpvidos por mei* de sufrigio eleitoral olive nristam de
natureza politica/ em dOcumOtos expedidot por orglios e
entidades da Administracao PUblica Municipal direta e indireta.
A Camara Municipal decreta:
,
Art 1° As alusOes a cargos; empregos e kincOes publicas, -abrangidos os qua sejam
providos por meidde sufragio eleitoral,ou que se revittarn de natureza politica, inseridas
Am documentos expedidos por orgaos'e entidades da Administragao 4 30blica Municipal
direta e indireta nos quaffs se omita of r se.ja desnecessaria a identificagao expressa dos
re; pectivos titula,res, conterao, obrigatoriamente, referencia,aos generos masculino e
feminino, Wvclusive quando utilizados em numero
§ *10 Se a norma culta da lingua contiver previsao do use de -substantivo comum aos doffs
ganeros para identificar o cargo, posto ou fun- ao aWnOaclos pelo disposto nesta Lei, sera
obrigaterio o emprego de rieotogismo cOmpativer corn• as regras grarnaticais em vigor
voltadas disciplinar a formai* de novas palavras, com o intuito de assegurar a flexao •
de genera
§ 2° Qtiando houver, no document°, a irlentificacao expressa dos - titulares de cargos,
empregos e funceies abrangidos por eats Lei, sera promoVida a fiLlIxab•do substantivo
voltaclo a designar ot cargos, prripregos a funcOes °clip-a- dos, de acordo corn- os
respectivos generos, observado o disposto no 5 1°: deste artigo.
Art 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacaci.

Na lingua portuguesa, a macs
que frequente a Ilexao de genero de substantivos
destinados a identificar ocupantes‘ de tangoes a constitui Verdidelra e rara excecao
regra geral o emprego de palavras qua designern ao mesmo tempo, 'isem distingao, os
dois. generos conljecidos da especie humana. Deptrtadas e deputados, senadoras e
senadores, prefeitas e prefeitos, auditoras e atiditores, marinheiras e rnarinheiros,
vereadores a vereadoras, profesior professoriconlani se, enfim, as cantenas as
-
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situates em que existem substantivos sujeitos a Samar) de genero para designer
ocupantes de cargos, empregos e functres pOblicas.
Nesse contexto, a gramatica -tradicional, de forma inconsciente ou por conta de uma
relacao social sedimentada no transcurso dos tempos, tern ins por promover e disseminer
uma situagao de inferioridade e subordinacao des rnulheres. Na legislacao em geral e nos
documentos publicos em particular, a alusao abstrata a cargos, empregos e funceres
publicas
prornovida sempre, polo ernprego do genero masculino, passando-se a
impressao de que pessoas do outro sexo, quando os acessam, c.onstituem verdadeiras
anomalies. Abrem-se concursos, a titulo de ilustragao, 'pa° pare o provimento de cargos de
procurador ou procuradora, mas estritarriente pare o cargo de procurador, de professor,
coma se apenas hornens pudessem postular essa relevante funcao pirblica. Decretos que
distribuern funcoes A quern se encertega de fiscalizar o recolhimento de tributos somente
identificam seus datinatarios pelo goner° mascutino, como se as auditoras-fiscais, nao
deteinpenhassem papel nehhum na concretizacao des finalidades de seu cargo ou o
fizessem de forma acesserie a sus colegas de-outro Sexo.
Alegistagao 16 aprovada e os documentos ja expedidos, de origern diversificada e inserida
inclusiVe no texto cOnstitucional, dernanderiam grande esforco pare que o problems aqui
tratado fosse integralmente reiolvklo. Sornente e possivet evitar que distor9Oes continuem
a ser produzidas, como se fez no presente projeto, ou que novas regras venham a ser
criadas corn o mesmo vicio, confonne se procede em projeto de lei que estamos
apresentande, movido por identica justificative.

Muitas pessoas treern que essa fiexao de genero desnecessaria, mas, para nes,
mulheres, se'rostra importante. Quando estamos em qualquer assembleia, curso,
palestra ou seminario, as pessoas se referem ao conjunto sempre no masculino, mesmo
que so tenha urn hornem. Isso 6 uma coristrucao social histOrica ideolegica de invisibilizar
a mulher. Pela propbsta, documentos expedidbs por Orgaos e entidades da administracao
prIblice municipal, direta e indireta deverao fazer referencia aos generos de forma distinta,
como procurador/procuradora, professor/prefessora, advogadotadvogada.
-,
0 presente projeto valorize a condicab feminine na sociedade sem ferir os principios da
adminstracao publica. Por todos os relevantes motivos aqui elencados, pede-se o apoio
das colegas Vereadoras e Vereadores a presente proposta.
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