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CÂMARA HOMENAGEIA 14 ANOS DE HISTÓRIA DO PROGRAMA
VEREADOR MIRIM

A Câmara de Vereadores de Gaspar
promoveu nessa quarta-feira (11)
sessão solene em homenagem aos 14
anos do programa Vereador Mirim. O
diretor-executivo do CISAMVI
(Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Médio Vale do Itajaí), Cleones
Hostins, foi um dos homenageados da
noite, representando todos os
ex-vereadores mirins que
participaram do projeto, iniciado em
2004.  

Cinco ex-coordenadores do programa
também receberam reconhecimento pela contribuição prestada ao Legislativo. Entre eles, estão o
prefeito Kleber Wan-Dall, Andréia Cristina Cividini Amorim Morello, José Carlos Spengler e Luís
Roberto Schmitt Júnior. Já a ex-coordenadora Flaviana da Conceição e Silva foi representada por
Julie Paul.

Na tribuna, o presidente da Câmara, Dr. Silvio Cleffi (PSC), ressaltou que “aqui na Câmara Mirim
os jovens adquirem conhecimento para lutar por aquilo que desejam. O Brasil só será modificado
com projetos e planos como esse. A educação é o primeiro passo para mudar o país”. Antes da
solenidade, Dr. Silvio reuniu-se com os vereadores mirins, no gabinete da Presidência, para falar
sobre o trabalho legislativo.

A presidente da Câmara Mirim, Gabriela Nayara Rech Borges, conduziu os trabalhos da sessão e
relatou um pouco da experiência de integrar a 14ª legislatura. O vereador licenciado José Hilário
Melato (PP), presente à cerimônia, foi o propositor da ideia, à época, em Gaspar.

O programa
Com mais de uma década de atuação, o programa tem como foco a formação da cidadania e a
compreensão das instituições políticas. As eleições, que ocorrem em parceria com 13 escolas de



Camara de Vereadores de Gaspar
Estado de Santa Catarina

Gaspar, levam às urnas, em novembro, cerca de quatro mil estudantes. Mais de 300 jovens, nesse
período, já tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da Casa de Leis.

Gaspar, 12 de Julho de 2018.
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