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Sessão dá exemplo de cidadania

Comunidade tem ações 
gratuitas de cultura e lazer

Pela 23ª vez, Poder 
Legislativo realiza 
evento para ensinar 
aos jovens o papel do 
vereador, permitindo o 
exercício da função

Vereadores, alunos e homenageado celebram sessão

PLENÁRIA DO ESTUDANTE

UNIDADE MÓVEL DO SESC

Nem mesmo a chuva-
rada impediu que o 
plenário da Câmara 

de Vereadores de Vale do 
Sol lotasse para acompanhar 
e aplaudir a atuação dos es-
tudantes da Escola Municipal 
Willibaldo Michel, na noite 
de segunda-feira, dia 4, na 
conclusão da Sessão Plenária 
do Estudante em comemo-
ração aos 27 anos de gestão 
política e administrativa do 
município de Vale do Sol.

O presidente do Legislati-
vo, Vanderlei Airton Martin, 
ressalta que a Sessão Plenária 
do Estudante consiste em 
proporcionar uma verdadeira 
aula de cidadania aos estu-
dantes, pois além de analisa-
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Carreta fica defronte à Prefeitura para a comunidade

rem diversos projetos de lei 
que tramitaram oficialmente 
no Poder Legislativo, reali-
zaram a votação de algumas 
proposições conforme suas 
convicções. “Nestes três me-
ses de trabalho, participaram 
de inúmeras atividades que 
envolvem a vereança, cujos 
assuntos foram abordados na 
finalização da Sessão Plenária 
do Estudante, que mesmo 
simbólica, segue todo o rito de 
uma reunião ordinária”, citou. 

Além de homenagearem 
a conquista da Comissão de 
Emancipação, que propor-
cionou a comemoração dos 
27 anos de gestão política e 
administrativa de Vale do Sol 
e dos 28 anos da emancipação 
popular, quando a popula-
ção foi às urnas e votou pela 
criação do novo Município, a 
aluna/vereadora Ana Caro-
line Schwantz solicitou que a 
aluna/presidente Brenda Lui-
za Flesch entregasse um Certi-
ficado de Honra ao presidente 
da Comissão, Ireno Finkler. 
Também estavam presentes 

na Sessão o vice-presidente 
da Comissão de Emancipa-
ção, Walmor Haas, a primeira 
secretária Marinez Reinke, o 
segundo secretário e ex-pre-
feito, Nelson Michel, o repre-
sentante do Conselho Fiscal, 
Almiro Becker, e o suplente da 
Comissão e ex-vice-prefeito, 
Benno Kist. “Só estamos aqui, 
exercendo a função da verean-
ça, porque vocês acreditaram e 
conquistaram a independência 
do 7º distrito de Trombudo e a 
criação do município Vale do 
Sol”, citou a aluna. 

PEDIDO ATENDIDO
Uma das reivindicações 

que os alunos encaminharam 
foi a aquisição de livros para 
a biblioteca da escola, cuja 
listagem já haviam apresen-
tado para o Executivo. E, para 
surpresa de todos, a secretária 
Municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto, Deisi Blasi 
dos Santos, fez a entrega de 
um livro para cada aluno e 
informou que toda relação 
solicitada já está adquirida e 
será entregue nos próximos 

dias na escola. A Secretária 
ressaltou que ficou muito fe-
liz em saber do interesse pela 
leitura de livros, considerando 
que nos dias atuais a maioria 
dos jovens prefere mídias ele-
trônicas. 

O prefeito Maiquel Silva 
parabenizou a Comissão de 
Emancipação pela conquista 

do apoio popular para criar o 
município de Vale do Sol.  Da 
mesma forma, parabenizou 
os alunos que desempenha-
ram muito bem a função da 
vereança na Sessão Plenária 
do Estudante. Citou que mais 
de 250 alunos já passaram por 
esta experiência, inclusive ele, 
antes de entrar na política. 

Na quarta-feira, dia 6, a 
Unidade Móvel de Cultura e 
Lazer do SESC/RS – RecreArte 
chegou em Vale do Sol. Está 
sendo realizada uma progra-
mação gratuita para alunos 
e comunidade em geral. Até 
sábado, dia 9, a carreta ficará 
estacionada na rua Augusto 
Emmel, em frente à Prefeitura, 
com atividades das 8h30min 
às 11h30min e das 13h às 
16h30min. 

A unidade móvel conta com 
uma carroceria com sonoriza-
ção, iluminação e equipamen-

tos de recreação, como jogos 
gigantes, brinquedos infláveis 
e espaço infantil. Apresenta-
ções de teatro, música e dança 
também são parte das atrações 
na quarta e quinta-feira.

A RecreArte é a unidade 
móvel do SESC que leva cul-
tura e lazer aos municípios 
gaúchos, proporcionando 
informação, conhecimento 
e desenvolvimento integral. 
Ações lúdico-educativas, es-
petáculos teatrais e musicais 
são oferecidas gratuitamente 
à comunidade.

DIVuLgAçãO


