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JUSTIFICATIVA - PR 0014/2019 
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. 

É evidente, portanto, as contribuições que esse importante programa traz preparando a 
juventude para exercer com responsabilidade seu papel de cidadão, além de familiarizá-la com 
a Câmara Municipal de São Paulo e de mostrar 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 para mais próximo das pessoas que mais 
precisam de seu amparo, através de Projetos de Lei que tangenciem as mais diversas áreas. 

Até o momento, no entanto, apenas estudantes do Ensino Fundamental poderiam 
participar do Programa. Para que essa mesma oportunidade seja dada aos estudantes do 
ensino médio, propomos a criação do Parlamento Jovem - Ensino Médio. Estes estudantes, 
embora tenham mais experiência e responsabilidade, muitas vezes são menos interessados 
nos problemas afetos ao Município. Acreditamos que investir nesse programa é ajudar a formar 
cidadãos mais preparados e interessados em promover o interesse público e exercer a 
Democracia. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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