
Câmara Mirim de Vereadores de Gaspar
Estado de Santa Catarina

MIRINS DE GASPAR PARTICIPAM DE ENCONTRO ESTADUAL EM
FLORIANÓPOLIS 

Na quarta-feira (13) à Câmara Mirim de
Gaspar participou o 8º Encontro
Estadual Vereador Mirim na capital do
estado de Santa Catarina. Realizado na
Assembleia Legislativa em Florianópolis
o evento reuniu aproximadamente 600
pessoas, entre vereadores mirins e
profissionais da área da educação,
oriundos de diversos municípios
catarinenses. O encontro foi promovido
pela Escola do Legislativo Deputado Lício
Mauro da Silveira com assuntos voltados
a formação política, legislativa e social

permitindo assim um intercâmbio de experiências entre as Câmaras Mirins de todo o Estado. 

Os vereadores Mirins de Gaspar juntamente com jovens legisladores de outras 33 cidades acompanharam
as palestras, que tiveram início com a participação do estudante de direito direito da UFSC, Israel Rocha.
Com o tema, Sim nos podemos Fazer, Israel que é representante do Jovem Embaixador do Brasil em
Washington D.C e Charlotte- NC. E também coordenador do Programa Líderes do Amanhã SC e
Coordenador do Grupo Jovem São Sebastião, impactou os Jovens com sua história de Vida e as dificuldades
e desafios e vontade de fazer acontecer. Com a frase; ‘’Quem eu sou ,eu sei pra onde eu quero ir, eu
preciso passar a mensagem, preciso ter um compromisso, preciso aprender e continuar aprendendo”,
Israel levou os estudantes e educadores a uma reflexão sobre a inercia da vida. 

Para a vereadora Mirim Joana Kraus, a experiência incrível. “Conheci pessoas novas e me dei conta um
pouco mais sobre a realidade e a política, as palestras foram muito boas e incentivadoras e nos mostraram
para nunca desistir dos nossos sonhos e ajudar todos sempre. Joana conta que o maior impacto “foi ver
como tudo depende só de nos mesmos para sermos pessoas melhores ”, conclui a jovem legisladora. 

Para finalizara a programação, no período da tarde, os jovens participaram da ,palestra com Fábio Brazza,
que sendo musico, poeta e improvisador, com um tom irreverente, prendeu atenção de todos os Jovens
que estiveram presentes no recito. 

Abordando a realidade política e social do país através das suas palavras, o artista abriu sua palestra com a
música "Geração de Pensadores". Após apresentação da música Fábio fez um resgate da sua trajetória. De
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um aluno rebelde e que não gostava de estudar, por intermédio da arte, se descobriu e,
consequentemente, descobriu a importância do conhecimento.

Gaspar, 14 de Setembro de 2017.
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