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JUSTIFICATIVA - PR 0015/2017 
O modelo de representação política passa por um período de ressignificação. Muitas 

são as dúvidas levantadas e crescente é a iniciativa de diversos setores da sociedade em 
estabelecer um diálogo mais próximo aos seus representantes. Um modelo renovado de 
representação democrática é a necessidade premente que as vozes da sociedade civil 
parecem clamar e é isso também o que as recentes pesquisas de opinião nos indicam. Diante 
de um cenário como este, torna-se imprescindível que esta casa legislativa, representante 
histórica do povo e ponte da democracia local, tome ação e encabece o diálogo. Vastas são as 
experiências dos parlamentares que aqui atuam e grande também é a vontade das novas 
lideranças e de diversos setores da sociedade civil em contribuírem com o debate. Uma 
oportunidade única para construirmos em uníssono e através de participação plural caminhos 
inovadores para nossa democracia. A cidade de São Paulo sempre esteve na vanguarda da 
inovação e foi celeiro de ideias para nosso país. É mais uma oportunidade de continuarmos 
essa história. 

Segundo pesquisa do IBOPE1 , 83% dos brasileiros se declaram pouco ou nada 
satisfeitos com o funcionamento do sistema político e em 2015, 81% já assim se manifestavam. 
Um número importante e que não para de crescer. Dados do índice de Confiança Social 2 
(ICS) nos mostram a mesma realidade. Observando-se os quadros abaixo, vemos uma queda 
contínua na relação de confiança dos brasileiros com as instituições do país, notadamente com 
as instituições políticas, até 2015, sendo os números atuais não menos alarmantes. 

Apenas 32 dentre 100 pessoas confiam em seu governo local e ínfimos 18 dentre 100 
apontam confiar em partidos políticos. 

1 http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/apenas-14-dos-brasileiros-se-
dizern-satisfeitos-com-o-funcionamento-da-democracia/. 

2 http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/confianca-da-populacao-nos-
brasileiros-em-geral-e-a-menor-desde-2009/. 
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