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Senhor(a) Diretor(a),

É com a alegria de estudante egresso do ensino público do meu Amapá e, neste momento, como o mais
jovem Presidente do Senado Federal entre todos os eleitos para esse honroso cargo, que levo ao conhecimento
de todos os alunos matriculados na escola pública dirigida por Vossa Senhoria o Programa Senado Jovem
Brasileiro (9ª edição do Projeto Jovem Senador e 12ª edição do Concurso de Redação do Senado Federal).
O Projeto Jovem Senador se constitui em verdadeiro espelho das unidades federadas de nossa República e
oportunidade ímpar de ver, como representante de cada estado, um estudante do ensino médio na capital federal
para vivenciar o dia a dia de parlamentares desta Casa de Leis, conhecer suas dependências e funcionamento,
proporcionando, num segundo momento, a repercussão desse conhecimento para todos os demais colegas
estudantes, pais, parentes e amigos.
Como seres políticos que somos, nos ocupamos diariamente de ações políticas e, no Senado Federal, será a vez
do representado (estudante/povo) se colocar na condição de representante (senador) e lidar, ainda que brevemente,
com a “coisa pública”. Poderá, inclusive, ser autor de algum projeto de lei a integrar o rol de proposições legislativas
com origem nesta Casa (51 já foram apresentadas por estudantes do Projeto Jovem Senador).
Será, posso lhe garantir, um momento indescritível de cidadania na vida daquele que vier a ser selecionado,
mas com efeito multiplicador na escola e em toda a sociedade. Para ilustrar esse sentimento de rica experiência,
valemo-nos da matemática dos números desde a primeira edição (2011) até a mais recente (2018). Nesse período
foram mobilizados 1.587.971 alunos, 41.566 professores e 697.230 redações recepcionadas.
Para tanto, Senhor(a) Diretor(a), torcemos para ver um estudante (dessa escola pública, desse município e
desse estado) classiﬁcado entre os 27 representantes das unidades da Federação, bastando para tanto habilitarem-se
na forma do Regulamento que acompanha o kit Jovem Senador. O tema da redação escolhido para esta edição é
“Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil”.
Recepcionar o estudante dessa escola, caso se classiﬁque em primeiro lugar no estado ou Distrito Federal,
será mais um dos memoráveis momentos que tenho vivenciado na presidência deste Senado da República.

Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal
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