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JUSTIFICATIVA 
 
 

Durante as atividades da Comissão Extraordinária de Juventude, presidida por este 
vereador, uma série de temas ligados à condição juvenil foram tratados, sendo possível 
identificar parte das questões que afetam os jovens na cidade de São Paulo. Percebemos, ao 
longo do trabalho, que os jovens se articulam nos mais variados tipos de organização, com 
diferentes formas de atuação e linguagem, muitas vezes bastante diferentes daquelas 
presentes no universo político formal. Não é de se estranhar, portanto, que outra 
constatação da comissão tenha sido a existência de uma grande distância entre os atores 
juvenis e os espaços da política institucional. 
 
Com o intuito de buscar diminuir esta distância e, mais especificamente, ampliar as formas 
de participação do jovem cidadão nas atividades do poder legislativo, este PR tem como 
diretriz abrir espaço na Câmara Municipal de São Paulo para a participação juvenil. A 
proposta é que os jovens que já estejam inseridos em algum tipo de organização, 
independente do caráter desta, possam conhecer e participar das atividades desenvolvidas 
no cotidiano da Câmara, interferindo de alguma forma na dinâmica existente. 
 
Além de criar pontes entre os grupos juvenis e os espaços institucionais da política, esta 
aproximação entre a Câmara e as organizações juvenis visa sensibilizar o Legislativo para a 
existência desses grupos, suas formas de organização e as demandas que podem ser 
incorporadas pelo legislativo municipal ou encaminhadas ao executivo como propostas de 
políticas públicas. 
 
Ao propormos como participantes do Observatório Parlamentar da Juventude aqueles que 
estão na faixa etária de 16 a 24 anos, utilizamos critérios internacionalmente aceitos para a 
conceituação da juventude. Vale acrescentar o fato de que, no Brasil, aos 16 anos o jovem 
pode votar, mas o faz de modo distante e pouco participativo. Queremos com esta proposta 
ampliar esta participação, proporcionando aos jovens que vivem na cidade de São Paulo a 
oportunidade de aproximar a política de seu cotidiano, podendo torná-la acessível a quem 
se interessar. 


