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Dispõe sobre a criação no âmbito da 

Câmara Municipal de Taubaté, do 

Parlamento Jovem e dá outras 

providências.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova e eu promulgo a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de Taubaté, o 

“Parlamento Jovem do Município de Taubaté”. 

  Art. 2º - O Parlamento Jovem do Município de Taubaté tem por finalidade 

possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência do processo 

democrático mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara 

Municipal, com diplomação e exercício de mandato. 

            § 1º - O exercício do mandato terá caráter instrutivo e ocorrerá todos os 

anos, no segundo semestre, em data acordada pelo Presidente, observada a rotina 

de trabalhos na Câmara Municipal.  

 § 2º - O Parlamento Jovem do município de Taubaté será constituído, 

alternadamente por estudantes de 6ª a 9ª Séries do Ensino Fundamental e do 1º ao 

3º ano do ensino médio, devidamente matriculados em idade própria.  

 § 3º - A primeira edição do Parlamento Jovem do Município de Taubaté 

imediatamente posterior à promulgação da presente Resolução será constituída 

exclusivamente por estudantes do ensino fundamental, e a subsequente por 

estudantes do ensino médio, estabelecendo-se, sucessivamente, essa forma de 

alternância.  

 Art. 3º - Observar-se-ão, no decorrer dos trabalhos do Parlamento Jovem do 

Município de Taubaté, tanto quanto possível, os procedimentos regimentais ao 

trâmite das proposituras, inclusive quanto à sua iniciativa, publicação, discussão e 

votação em Plenário, expedição do Autógrafo, onde estará consignado o nome do 

autor do “Projeto de Lei” aprovado.  

 Parágrafo único – A Mesa da Câmara Municipal diligenciará no sentido de 

que a sessão plenária do Parlamento Jovem do Município de Taubaté transcorra no 

recinto do Plenário, e seja acompanhada do assessoramento técnico compatível 

com a evolução dos trabalhos, até o seu final.  
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 Art. 4º. O Parlamento Jovem do Município de Taubaté será composto de, no 

máximo, 19 (dezenove) vereadores-estudantes, representando, preferencialmente, 

cada bairro da cidade, e selecionados por concurso de projeto de lei, avaliados por 

uma Comissão Executiva de Vereadores composta por 1 (um) membro de cada 

Comissão Permanente, indicada pelos respectivos presidentes. 

 Parágrafo único – Ao tomarem posse, os vereadores do Parlamento Jovem 

do Município 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. 5º. A Mesa da Câmara Municipal mediante Ato normatizará a consecução 

do Parlamento Jovem do Município de Taubaté: 

 I- o cronograma de atividades da organização; 

 II- as orientações relativas aos procedimentos de inscrição e participação dos 

interessados; 

 III- a eleição dos jovens parlamentares no âmbito de suas respectivas 

escolas; 

 IV- as normas para eleição da Mesa Executiva; e 

 V- a realização dos trabalhos da sessão plenária. 

 § 1º - O Presidente da Câmara Municipal nomeará a Comissão Executiva, 

composta na forma do artigo 4º, encarregada de implementar todos os 

procedimentos necessários para a realização da sessão do Parlamento Jovem do 

Município de Taubaté, na forma do estabelecido neste artigo. 

 § 2º - Os trabalhos do Parlamento Jovem do Município de Taubaté serão 

dirigidos por uma Mesa Executiva, eleita pelos estudantes, composto por Presidente, 

Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários. 

 § 3º - A legislatura terá a duração de um dia, verificando-se o seu início com a 

diplomação, seguida da posse dos vereadores e findando-se com a redação de 

Autógrafos dos projetos aprovados na Ordem do Dia e publicados no Diário Oficial 

do Município.  

 Art. 6º - O Vereador do Parlamento Jovem do Município de Taubaté, poderá 

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

estabelecimento de ensino em que estiver matriculado.  
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 Art. 7º - A Mesa da Câmara Municipal, visando o bom andamento dos 

trabalhos do Parlamento Jovem do Município de Taubaté, poderá firmar convênios 

ou parcerias com órgãos públicos ou entidades privadas. 

 Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Jaurés Guisard, 19 de outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
                       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.  

                       Preparar os jovens e as jovens para o exercício da cidadania é o 

objetivo maior 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 
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Estado. É neste sentido que a ferramenta do Parlamento Jovem Municipal deve 

atuar para propiciar aos jovens estudantes a prática da democracia 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.  

 

     Vereadora Loreny 


