
Requerimento Nº: 111 / 2021

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

REQUER ENVIO DE MOÇÃO DE REPÚDIO AO JORNAL O POVO.

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 ao jornal O Povo em razão do escárnio praticado em desfavor da Bandeira Nacional da República

Federativa do Brasil.

Justificativa:

A presente proposição tem por escopo repudiar a conduta grotesca praticada pelo jornal O Povo na manhã do dia 23 de janeiro, ao

veicular, por meio da rede social instagram, a imagem da Bandeira Nacional contendo alguns bovinos em substituição a frase

“ORDEM E PROGRESSO”, fato que demonstra o enorme desrespeito a Bandeira do nosso país.

	Importante destacar que a Bandeira é motivo de orgulho, honra e patriotismo. Inclusive, a Bandeira é um dos símbolos da República

Federativa do Brasil, nos termos do artigo 13, § 1º da Constituição Federal.

	Nesse sentido, a Bandeira deve ser respeitada como forma de Patriotismo e este é o sentimento de orgulho, amor, devolução e

devoção à pátria, aos seus símbolos (bandeira, hino, brasão, riquezas naturais e dentre outros) e ao seu povo. É a razão do amor

dos que querem servir o seu país e ser solidários com os seus compatriotas.

	Portanto, é evidente que a conduta aqui descrita e praticada pelo jornal é irresponsável, absurda, leviana e tendenciosa, razão pela

qual solicito o apoio dos nobres pares afim de aprovar esta Moção de Repúdio ao jornal O Povo.

Endereço jornal O Povo:

Av. Aguanambi, 282 - José Bonifacio, Fortaleza - CE, 60055-402.

Sala das Sessões, 23 de Janeiro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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