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REQUERIMENTO Nº.  076/2014 

“Celebrar o Dia Internacional da Paz” 

 

O vereador é um legítimo representante da população municipal, que almeja o bem 

comum, o desenvolvimento, o efetivo progresso da cidade e, enfim, é aquele que encarna o 

espírito republicano, procurando sempre defender os princípios fundamentais da ética, da 

democracia e da cidadania. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade 

de solicitar aos diretores de Educação e Cultura, um planejamento efetivo para Celebrar o 

Dia Internacional da Paz? 

Que deste se dê conhecimento aos Diretores das referidas Secretarias. 

 

Justificativa 

 

Vivemos num mundo muito conturbado e, segundo o pensador alemão, Erich Fromm, 

enfermo, pois valoriza o ter em detrimento do ser. 

O aumento da escalada de violência no Brasil e no mundo, apontam para uma 

realidade cruel que, sem nenhuma dúvida, precisa ser modificada, pois como lembra o papa 

Francisco, a fraternidade é uma dimensão essencial do homem, sendo ele um ser relacional. 

A consciência viva desta dimensão relacional leva-nos a ver e tratar cada pessoa como uma 

verdadeira irmã e um verdadeiro irmão; sem tal consciência, torna-se impossível a construção 

duma sociedade justa, duma paz firme e duradoura.  

A celebração do dia internacional da paz, 21 de setembro, serve como um momento 

importante de reflexão sobre a importância da paz, da boa convivência, do espírito de 

tolerância e respeito. 

Para fazer algo em favor da paz a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) criou, em 1981, o Dia Internacional da Paz.  

Os graves e profundos conflitos que estão ocorrendo no mundo cobram dos homens 

de boa vontade alguma atitude contra tudo aquilo que desrespeita, maltrata, agride e nega a 

vida humana.  

O princípio do respeito às diferenças, sejam elas quais forem, precisa ser construído 

na mente e no coração dos seres humanos. A valorização da cultura da paz precisa ser uma 
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obra de toda e qualquer cidade que queira oferecer aos seus jovens uma vida digna, justa, 

solidária e democrática. 

Destarte, sugiro que no dia 21 de setembro, domingo, seja comemorado através de 

pequenos e significativos gestos, o dia internacional da paz. 

Algumas atividades simples, mas simbolicamente importantes, podem ser 

concretizadas: prévio concurso de redação e desenho sobre a importância da paz no mundo, 

uma celebração ecumênica, o plantio de árvores, soltar uma pomba como gesto simbólico a 

favor da paz, colocar bandeirinhas brancas nas praças de nossa cidade, promover uma 

caminhada pela paz mundial e, enfim, fazer uma divulgação sobre o referido dia e a sua 

importância para toda a humanidade.    

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

  

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de agosto de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 

 

 


