
Aluno do JAP torna-se primeiro são-pedrense a presidir uma sessão na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no Parlamento Jovem 

Como parte de um projeto de cidadania desenvolvido no decorrer de 3 anos, pela Escola 

Estadual José Abílio de Paula, o aluno Giovanni Ezahya tomou posse no último dia 8, em São 

Paulo, como Deputado Jovem, tornando-se o primeiro são-pedrense a presidir uma sessão da 

Assembleia Legislativa, no Parlamento Jovem, após articular a chapa vencedora, reunindo os 

membros dos partidos pequenos e dando um grande exemplo de humildade ao abrir mão da 

presidência para incluir mais um parlamentar jovem de um partido com apenas dois 

participantes, o que se demonstrou fundamental para a vitória sobre partidos que possuiam 

mais de 40 titulares. “Foi muito importante ouvir a todos, especialmente os partidos 

pequenos, respeitando as ideias e os pensamentos diferentes.” Disse Ezahya, ainda se 

recuperando da maratona de 12 horas do evento entre palestras, reuniões e entrevistas à 

diversas mídias, inclusive à TV ALESP que transmitiu a sessão ao vivo. 

O Parlamento Jovem é um projeto da Assembleia Legislativa de São Paulo que ocorre desde 

2004 com intuito de estimular a participação política dos jovens estudantes paulistas. 

Participam desse projeto escolas públicas e particulares de todo o Estado, com o envio de 

propostas para melhorar as condições de vida de nossa sociedade. “O projeto apresentado 

pelo aluno Giovanni  referiu-se à criação de um torneio entre pacientes de clínicas de 

reabilitação para dependentes químicos, com o objetivo de auxiliar em sua recuperação, na 

medida em que a prática esportiva estimula a elevação da auto-estima e valoriza a saúde física 

e mental.” esclarece o professor Marcos José de Aquino Pereira, orientador do projeto. 

Na edição de 2013 do Parlamento Jovem, Giovanni foi o único aluno, com projeto aprovado 

em toda região de Piracicaba (considerando escolas estaduais, Etecs e particulares), conquista 

essa que gera grande  orgulho para nosso município, que inclusive fará menção de aplauso na 

Câmara Municipal, conforme solicitado pelo vereador Cássio H. Capellari, reconhecendo a 

grande importância para o desenvolvimento da participação política da juventude, 

fundamental para a transformação social, visando melhorar as condições de vida do povo 

brasileiro. Participaram da sessão diversos deputados e autoridades dentre os quais a 

deputada Célia Leão , uma das idealizadoras do projeto, o deputado Carlos Giannazi , o 

deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia e o prefeito de Tabatingua, Rafael 

Camargo que foi deputado jovem na edicção de 2004 e hoje é um dos prefeitos mais jovens do 

País. 

“Foi um exemplo de cidadania, sobre o que sempre refletimos em nossas aulas, representando 

nossa cidade como vice-presidente da mesa diretora, à frente de 94 deputados jovens, das 

mais diversas e distantes cidades do Estado.” comenta o professor de Filosofia, que também 

destacou que mais essa vitória é fruto de um trabalho sério da comunidade escolar da Escola 

Estadual José Abílio de Paula, o JAP, que vem sendo realizado nos últimos anos, em um ensino 

verdadeiramente integral e completo: curricular, ético, filosófico, artístico e cultural, que visa a 

formação da cidadania e da autonomia dos alunos, tendo como base a liberdade e a 

responsabilidade, o que só é possível graças a uma equipe gestora que sempre apoia os 

projetos inovadores, representada pela diretora Professora Maria Denise H. Capellari, vice-

diretora Professora Alessandra Pisco e coordenadora Professora Cássia Aparecida Chiozzi , ao 



corpo docente comprometido com a educação de qualidade, em especial a Professora Lucila 

Maria Silva, que fez a correção gramatical do projeto, aos alunos dedicados e solidários, aos 

pais sempre presentes e aos funcionários atenciosos e solícitos.  

“Eu aprendi nesses dias na Assembleia Legislativa um outro lado da política, que é o de 

verdade, o de servir para melhorar a vida das pessoas, e eu trago essa experiência para passar 

aos meus colegas, para buscarmos trabalhar por um mundo melhor, onde os jovens tenham 

voz e vez.” arremata o deputado e vice-presidente do Parlamento Jovem 2013, Giovanni 

Marques Ezahya. 


