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Lição de cidadania 
que merece aplausos

LEGISLATIVO
PRÓXIMO

Está oficialmente aberta a 
programação dos 26 anos de 
emancipação de Vale do Sol. 
Foi na noite desta segunda-fei-
ra, com a realização da Sessão 
Plenária do Estudante, projeto 
instituído em 1999 e que che-
gou na 22ª edição, tendo por 
vocação dar oportunidade a 
alunos conhecerem de perto 
as atribuições daqueles que são 
eleitos pelo povo. Os vereado-
res oportunizam a análise de 
projetos de lei, participação de 
audiências, vistorias, debates, 
votações. Ainda que de forma 
experimental, é a vivência práti-
ca das responsabilidades de um 
vereador que cada estudante 
acaba absorvendo. Na noite de 
ontem, foi a vez de 11 alunos 
da Escola São João Batista pas-
sarem por tal experiência, que 
iniciou há três meses e culmi-
nou com a solenidade.

A estudante Júlia Konrath, 
de 15 anos, foi escolhida a pre-
sidente da Plenária. Para ela, 
desde que recebeu o convite 
teve a certeza de que seria uma 
experiência muito gratificante. 
“Tivemos a oportunidade de 

O Poder Legislativo, 
além de permitir que 
os estudantes viven-
ciem o trabalho de for-
ma prática, reconhece, 
em outro projeto, o 
melhor coeficiente de 
inteligência e emocio-
nal, o que desde 2010 
visa valorizar o desem-
penho dos estudantes 
de Vale do Sol. Então, 
é mais uma forma de 
valorizar a juventude 
e aproximar o Poder 
Legislativo das novas 
gerações, quem sabe 
formando um espírito 
mais crítico e construti-
vo na sociedade.

conhecer um pouco sobre a res-
ponsabilidade dos vereadores. 
Foi e está sendo, sem dúvidas, 
uma experiência que nos trouxe 
muitos aprendizados e que nos 
dará a oportunidade de poder-
mos, talvez um dia, ser repre-
sentantes do nosso município. 
Nós, jovens, somos a geração 
de futuros administradores do 
município”, ressalta a estudante 

do 9º ano.
Conforme o presidente do 

Legislativo, Márcio Bringmann, 
a Sessão Plenária do Estudante 
veio ao encontro das necessi-
dades de aproximar a comu-
nidade das políticas públicas. 
Com o trabalho feito com os 
alunos, eles aprendem como 
funciona o Poder Legislativo, 
quais as responsabilidades dos 

vereadores, como o Legislativo 
fiscaliza o Executivo, como são 
analisados os projetos de lei 
para ficarem aptos à votação, a 
necessidade da participação da 
comunidade, pois os vereado-
res representam os interesses 
do povo. “O projeto consiste em 
uma aula de cidadania, em que 
os alunos levam o conhecimen-
to às famílias”, frisa.


