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MOÇÃO de REPÚDIO

“Manifesta Repúdio a Rede de Restaurantes

Burger King pela distribuição de material

publicitário a crianças e adolescentes de conteúdo
atentatório a dignidade destes”.

Nobres Vereadores da Cidade.

Considerando-se que a Rede de Restaurantes
Burger King vem distribuindo material promocional a crianças e adolescentes

de conteúdo atentatório a dignidade destes, com a frase “Rainha da p****
toda”;

Considerando-se que, o Estatuto da Criança e do

Adolescente prevê a inviolabilidade da integridade moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação dos seus valores, idéias e crenças;
Considerando-se que, historicamente, o

parlamento paulistano se investe na defesa da lei, da ordem e da convivência
pacífica da sociedade;

Considerando-se que, a conduta da Rede de

Restaurantes Burger King é reprovável e poderá ser enquadrada como crime

contra a infância e adolescência;
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Considerando que diversos pais, mães e
responsáveis que tem demonstrado sua indignação com a ação publicitária

merecem uma resposta efetiva desta Casa de Leis,
Por isso, respeitosamente, requeremos aos nobres
parlamentares municipais a propositura Moção de Repúdio a Ação

Publicitária da Rede de Restaurantes Burger King, depois de ouvido o

Plenário desta Casa Legislativa, na forma regimental, nos seguintes termos:
“A Câmara Municipal de São Paulo REPUDIA a
Campanha Publicitária da Rede de Restaurantes Burger King, que distribuiu

material promocional a crianças e adolescentes com os dizeres “Rainha da
p**** toda”, por reconhecer neste material uma agressão a integridade moral

da criança e do adolescente.
Requeiro, outrossim, que cópias da presente

propositura sejam encaminhadas aos Conselhos Tutelares do Município de
São Paulo, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Ministério

Público Federal e ao CONAR - Conselho Nacional de Autoregulamentação
Publicitária, sito a Avenida Paulista, 2073 - Edifício Horsa 11-18° andar Conjunto Nacional - CEP: 01311 -940 - São Paulo - SP.

Sala das Sessões.

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

SãoPaulo-SP

CEP01319-900

www.camara.sp.gov.br

fone (11) 3396-4000

Certidão
Os intervalos de folhas do presente documento foram autenticados
digitalmente no sistema SPLegis por:

- Fls. 1 à 2 do documento PDF: OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.camara.sp.gov.br

