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CONSIDERANDO que em nossa cidade existe um grande numero de 
nordestinos.  
 
CONSIDERANDO que a nossa cidade tem se desenvolvido graças aos 
trabalhos de pessoas humildes que saíram do Nordeste em busca de 
melhores condições de vida; 
 
CONSIDERANDO que devemos repudiar qualquer manifestação de 
discriminação contra nordestinos e nortistas, hemofóbicos.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sendo assim O VEREADOR DESTA CASA DE LEIS EDVANIO MENDES 

DOS SANTOS, USANDO DAS ATRIBUIÇOES LEGAIS,  APRESENTA AO 

EGREGIO PLENÁRIO A:  

 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO No 21/2014 
 

“Dispõe sobre o Repúdio à manifestação de  
discriminação contra nordestinos e nortistas.” 

 
 
Eu Vereador Edvanio Mendes dos Santos, de Embu das Artes, apresentam a 
Moção de Repúdio, pela maneira com que são usadas as redes sociais. 
 
Surgindo como cultura da massa as redes sociais, ganharam o mundo e a 
gosto das pessoas, a idéia de ampliar para qualquer lugar do mundo a 
comunicação  entre as pessoas era fascinante. No entanto as redes sociais 
ganharam proporções, contrarias e inesperadas ao que foi criado com um 
intuito positivo, se transformou em ferramenta para que sejam cometidos 
descriminação a mesma não é mais apenas uma forma de comunicação são 
também uma forma de manipulação a alienação social. 
O problema não é a rede social, mas sim a maneira inoportuna com que as 
pessoas a utilizam. 
 Como por exemplo nas ultimas eleições presenciamos, matérias jornalísticas 
e ate mesmo nas rodas de amigos, as manifestações de ódio e discriminação 
contra os nordestinos, devido a votação expressiva a um candidato a 
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presidência, que culminou em sua eleição, pois as criticas foram duramente 
preconceituosas, onde desqualificaram o povo nordestino.  
 
De acordo com os dados apresentado, em 2002 apenas 4,8 milhões de 
nordestinos tinham emprego formal, hoje são mais de 8,9 milhões. Mais de 
20 milhões de pessoas deixaram pobreza, água luz e  educação agora faz 
parte do cotidiano dos nordestinos, isso faz com que eles tenham motivos e 
conhecimentos para votar no projeto que mudou suas vidas.  
 
 
Solicitamos que, da presente Moção de Repúdio sejam enviadas cópias ao 
Governo do Estado, todas as Câmaras da região do CONISUD e ao Sr. 
Prefeito Municipal de Embu, Francisco Nascimento de Brito. 
 

 
 

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

 
 

__________________________ 
Edvanio Mendes Dos Santos  

Vereador 
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