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JUSTIFICATIVA - PR 0003/2020 
O Parlamento Jovem foi criado na Câmara Municipal de São Paulo pela Resolução nº 

10, de 21 de agosto de 2001 com o objetivo de oferecer aos estudantes do ensino fundamental 
do Município uma lição de cidadania e democracia, com o exercício, por um dia, de algumas 
das funções do Poder Legislativo. 

Tal programa tem sido realizado pela Câmara desde então, e o que se vê é que o 
Parlamento Jovem beneficia não apenas os estudantes selecionados para atuarem como 
vereadores jovens, mas todos os alunos das escolas participantes, que trabalham durante todo 
o ano conceitos de cidadania, Direito, política e democracia para que os alunos estejam aptos 
a apresentar seus projetos e se inscreverem para a participação da simulação do trabalho do 
Parlamentar. 

No entanto, o programa do Parlamento Jovem acaba sendo limitado por sua própria 
duração. O jovens vivenciam a atividade Parlamentar durante apenas um dia, não podendo 
colocar em prática muitos dos diálogos da vida pública que se dão de forma continuada, com a 
discussão prolongada e a necessidade de tempo para criação de um acordo comum entre 
diferentes visões. 

A Cidade de Ribeirão Preto já possui um programa continuado que estimula a 
participação de jovens adolescentes no ensino médio a comporem o Parlamento Juvenil, com 
representantes eleitos em suas escolas para mandatos com reuniões mensais em sessão 
plenária e exercício de outras atividades legislativas e de formação cidadã. 

A implementação do Programa Legislatura Juvenil pode oferecer assim, resultados 
positivos similares para o jovem paulistano, que vivenciará desde a experiência do processo 
eleitoral, até o dia a dia do Vereador em uma grande metrópole, mostrando a importância da 
atividade política e democrática para o exercício da cidadania e dos avanços sociais que 
podem haver na Cidade, combatendo as desigualdades e trazendo o Estado próximo das 
pessoas que mais precisam de seu amparo. 

Assim, reconhecendo a importância da participação e da formação política aos jovens, 
bem como a necessidade de aproximar a Câmara Municipal da população, peço apoio dos 
nobres pares para aprovação da presente Propositura. 
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