
Projeto de Lei nº 10, de 28 de setembro de 2015

Ref.: “Institui no Calendário do Município de Roseira o Setembro Branco.”

 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art. 1º É instituído no Calendário Oficial do Município de Roseira, o Setembro Branco,

de conscientização à paz, a ser comemorado, anualmente, em setembro, do dia 1º ao dia 30.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  Plenário vereador João Caltabiano, 28 de setembro de 2015

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

A paz é um bem precioso e temos que lutar por ela. Por isso, precisamos criar pontes

entre pessoas de crenças e culturas diferentes. Para fazer algo em favor da paz, a Assembléia

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criou, em 1981, o Dia Internacional da Paz,

que é comemorado no dia 21 de setembro.  É um dia de cessar-fogo e de não violência em todo o

mundo. Um dia para que as pessoas não apenas pensem na paz, mas sim, que façam também

algo a favor da paz.

Qual o valor da paz em nossa vida pessoal? Será que basta cada um viver a sua vida, sem

se importar com o outro para viver em paz? Para muitas pessoas paz é uma realidade cotidiana:

acordar,  ir à escola ou ao trabalho, se alimentar,  ver televisão,  se divertir,  dormir.  Mas para

muitas crianças e adultos essa realidade é um sonho distante. Essas pessoas vivem em nações em

guerra,  regiões em conflito,  são refugiadas,  suas casas estão destruídas.  O apelo pela  paz é,

portanto, mundial. Buscar a paz é uma tarefa para todas as pessoas de boa vontade.

 Há muitas  formas  de  celebrar  o  mês  pela  paz.  Soltar  pombas  brancas,  recortar  mil

bandeiras  brancas,  realizar  ações  em  bairros  para  que  os  moradores  troquem  ideias  e  se

conheçam;  fazer  desenhos,  criar  poemas  em  prol  das  nações  que,  infelizmente,  vivem  em

conflito. O conhecimento bem intencionado é uma ferramenta muito importante em favor da paz.

A paz precisa de justiça.  Precisamos refletir  sobre a sociedade como um todo para a

promoção da paz. Se existe desigualdade ou injustiça a paz nunca será concreta e eficiente, pois

dará espaço para a violência.

Em cidades pequenas e tranqüilas como a nossa, a cultura da prevenção é fundamental

para ampliação da paz e da justiça.

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de sua relevância para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de setembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

AUTOR DO PROJETO DE LEI


