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Projeto Parlamento Jovem de Minas é lançado em São Lourenço 

 A Escola do Legislativo da Câmara de São Lourenço lançou nesta quarta-feira (21.03), a Etapa 

Municipal do Parlamento Jovem (PJ). Com foco na formação política, a iniciativa permite que 

estudantes do Ensino Médio elaborem propostas de mudança para Minas Gerais e as entreguem 

para os deputados estaduais, os quais poderão transformar essas ideias em projetos de lei de 

verdade.   

 Além dos cerca de 30 estudantes que integram o projeto, participaram do lançamento o 

presidente da Escola do Legislativo de São Lourenço, Agilsander Rodrigues da Silva, e a Secretária 

Municipal de Educação, Leila Palma. Eles falaram sobre a importância da participação política e 

democrática dos jovens na sociedade.  

 Atualmente, o PJ é desenvolvido em quase 90 cidades do estado. Na Câmara de São 

Lourenço, os estudantes irão participar de mais de dez oficinas sobre política e o tema do ano, 

“Violência contra a Mulher”. Depois terão a oportunidade de legislar. Os jovens irão se sentar 

nos lugares dos vereadores e deputados e, como tais, votarão nas propostas que mais 

contribuírem com uma mudança positiva na sociedade.  

 Ao todo, durante o projeto, os alunos de cada cidade participam de três grandes plenárias: a 

municipal, a regional e a estadual. Esta última está marcada para o dia 21 de setembro, no 

Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ao longo desse processo, 

as propostas são redigidas, aprovadas e modificadas, o que dá aos estudantes uma experiência 

real de como o Poder Legislativo funciona.  

 O Parlamento Jovem foi criado em 2004 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 

parceria com a PUC Minas, e atualmente é desenvolvido em quase 90 cidades do estado. Em São 

Lourenço, acontecerá pela quarta vez.  

  
  

 

 


