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Cria o Parlamento Jovem Municipal de 

Taubaté. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ resolve: 

 

Art. 1º Esta Resolução cria o Parlamento Jovem Municipal de Taubaté. 

Art. 2º O Parlamento Jovem Municipal de Taubaté é um programa direcionado a 

jovens entre 13 e 17 anos, que estejam matriculados em escolas públicas ou privadas no 

âmbito do município de Taubaté. O objetivo do Parlamento Jovem é fomentar o exercício da 

cidadania por meio da vivência democrática do parlamento, mediante participação em uma 

jornada parlamentar na Câmara Municipal, com diplomação e exercício de mandato. 

Art. 3º Serão eleitos 19 Jovens Vereadores que terão o mandato de seis meses.  

Parágrafo único. Ao tomarem posse, os vereadores do Parlamento Jovem Municipal 

de Taubaté prestarão o seguinte compromisso: “Prometo exercer com dedicação e lealdade o 

meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município”. 

Art. 4º O Jovem Vereador do Parlamento Jovem Municipal de Taubaté, poderá 

contar com a ajuda de um Estudante-Assessor Parlamentar, proveniente do mesmo 

estabelecimento de ensino em que estiver matriculado. 

Art. 5º A organização do processo eleitoral bem como a diplomação e exercício do 

mandato do Jovem Vereador será disciplinada por Ato da Mesa da Câmara Municipal de 

Taubaté.  

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Jaurés Guisard, 29 de outubro de 2018. 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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JUSTIFICATIVA 

  

Este Projeto de Resolução cria o Parlamento Jovem no âmbito do município de 

Taubaté, um programa direcionado a jovens entre 13 e 17 anos, que estejam matriculados em 

escolas públicas ou privadas no âmbito do município de Taubaté. O objetivo do Parlamento 

Jovem é fomentar o exercício da cidadania por meio da vivência democrática do parlamento, 

mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal, com diplomação e 

exercício de mandato. 

A Constituição Federal ao tratar dos Direitos Políticos, dispõe que a soberania popular 

será exercida pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, conferindo, 

facultativamente, o direito de votar aos jovens maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos. Votar é exercício de cidadania.  

Oferecer oportunidades aos jovens de exercerem com plenitude a sua cidadania é o 

maior objetivo do processo educativo quando compreendemos a cidadania em seu sentido 

mais amplo: ser membro de uma comunidade, na qual temos garantidos nossos direitos 

fundamentais e podemos exercer um papel ativo na construção do bem comum.  

O filósofo Bernardo Toro, assim conceitua a cidadania: “O que significa ser cidadão? 

É ser capaz de trabalhar em cooperação com os outros para construir as leis, as normas e a 

ordem que se quer viver para a dignidade de todos. Mas isso não é possível sem a organização 

social, ou seja, a democracia não depende de iluminados, a democracia não precisa de 

caudilhos, a democracia acredita nas pessoas comuns e simples como nós, que somos capazes 

de gerar orientações de que a sociedade precisa.”  

Há vários conceitos de cidadania, pois ela é um conceito plural. Embora se possa 

afirmar que na atual conjuntura brasileira a cidadania só tem sentido se for ativa, se permitir 

ao cidadão a criação do direito, a tomada de consciência dos deveres e o principal: o poder de 

operar para interferir no interior do Estado. É neste sentido que a ferramenta do Parlamento 

Jovem Municipal deve atuar para propiciar aos jovens estudantes a prática da democracia 
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dentro do parlamento municipal. O Parlamento Jovem do Município de Taubaté é um 

programa que busca contribuir para o desenvolvimento de uma das dimensões de nossa 

cidadania, que é o conhecimento sobre como se organiza a democracia representativa, assim 

como a importância da participação e do controle social. Conhecimento e cidadania nunca 

estiveram tão articulados como atualmente. É uma oportunidade para que os estudantes 

compreendam, na prática, qual é o papel do Poder Legislativo, em especial, da Câmara 

Municipal, e como ocorre o processo de elaboração das leis. Para participar, os jovens devem 

elaborar um Projeto de Lei de sua própria autoria, apresentando soluções para questões que 

enxergam no seu contexto social, cultural e econômico. Portanto, entendemos que a maior 

contribuição do Parlamento Jovem do Município de Taubaté é justamente o fomento para que 

os estudantes busquem, de forma ativa, todos esses conhecimentos e possam articulá-lo com 

sua realidade Assim sendo, encaminho a presente propositura para a apreciação dos Nobres 

Pares, solicitando o apoio e o voto favorável a sua apreciação. 

   

 

Plenário Jaurés Guisard, 29 de outubro de 2018. 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 


