
Exposição de motivos ao Projeto de Lei n. 19/2017.

Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, 

Senhores Vereadores,

O  projeto  que  ora  se  apresenta  para  vossa  análise  e  consideração,  visa
essencialmente educar nossos jovens a participar mais destacadamente da realidade de sua
comunidade, despertando e criando interesse pelas decisões que direta e indiretamente o afeta
e desenvolvendo uma consciência cívica voltada as necessidades públicas.

Atualmente, é facilmente percebido o desinteresse da juventude pela política e
pelas decisões governamentais.  Não apenas  em nível  municipal,  ou no Poder Legislativo,
mas, em todos os níveis da Federação e em todos os Poderes.

Segundo alguns  estudiosos  do  assunto,  este  desinteresse  na  verdade  é  uma
forma de protesto diante da situação que se apresenta e na total ausência de uma expectativa
razoavelmente  melhor  no  futuro  profissional  e  humano.  Sendo  a  principal  forma  de
exteriorização  deste  pensamento,  a  alheação  e  o  vandalismo.  Este  último  caracterizado
principalmente na depredação de bens públicos.

Portanto, há que se compreender tal alheamento. E acrescente-se ainda os maus
exemplos  que infelizmente  a  classe política  vêm demonstrando a  sociedade.  Aqueles  que
deveriam  buscar  soluções  não  apenas  para  os  problemas  dos  jovens,  mas  para  toda  a
sociedade organizada, são na verdade aqueles que mais se omitem da responsabilidade à eles
delegada. Porém, não devemos e nem podemos deixar que assim permaneça esta condição,
pois somos igualmente partes desta classe.

Nós  que  detemos  um  mandato  popular,  temos  a  obrigação  precípua  de
tentarmos mudar esta situação alarmante que se desenvolve, pois estes jovens de hoje serão os
líderes  de amanhã,  serão aqueles  que decidirão  o futuro desta Nação,  deste Estado,  deste
Município e desta Comunidade.

O primeiro  passo pode-se dar  através  da aprovação desta  matéria,  que sem
dúvida será um importante marco para a mudança de atitude e de visão quanto ao futuro de
nossa sociedade.  Portanto,  contamos com o apoio  indispensável  dos Nobres Pares  para o
consentimento e instalação da Câmara Mirim.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 05 de maio de 2017.

Thomaz Willam Palma Sohn – PSD
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