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Considerando a necessidade de se definir normas complementares a fim de 
assegurar a efetivação da implantação e implementação do grêmio estudantil nas 
escolas da rede municipal de ensino, tendo como finalidades a integração entre os 
alunos, o incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos Projetos 
Político-Pedagógicos das unidades educacionais e o fortalecimento da gestão 
democrática e participativa com envolvimento das famílias.  
A propositura em pauta visa garantir que as Escolas de Ensino Fundamental - 
EMEFS, instaladas no município de São Paulo, assegurem aos seus alunos que, 
tenham o direito de se organizarem em Grêmios, dentro do que dispõe a Lei Nº 
7.398, de novembro de 1985; a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que 
garante a criação de pelo menos duas instituições, a Associação de Pais e Mestres e 
o Grêmio Estudantil, cabendo à Direção da Escola criar condições para que os 
alunos se organizem no Grêmio Estudantil e a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, no artigo 53º, inciso IV que garante o direito dos estudantes de se organizar 
e participar de entidades estudantis.  
O Grêmio é um colegiado sem fins lucrativos, de atuação fundamental para a 
afirmação de uma Cidade Educadora, de uma escola cidadã que ensina, mas 
também aprende porque permite a organização, a mobilização, o protagonismo 
juvenil e o exercício de cidadania na sociedade.  
O Grêmio tem por objetivos reunir os alunos da escola; defender os interesses 
individuais e coletivos dos alunos; incentivar e realizar intercâmbio de caráter 
cultural, educacional e desportivo de seus membros; promover a cooperação entre 
diretores, professores, funcionários e alunos no trabalho da escola; defender e lutar 
pela democracia, respeitando as liberdades fundamentais do homem, sem 
preconceitos; zelar pela adequação do ensino às reais necessidades da juventude e 
do povo, bem como pelo ensino público e gratuito.  
Por sua importância como instrumento de exercício de democracia e de deliberação 
entre a juventude nas escolas é que o Grêmio tornou-se objeto de legislação 
Federal que a segue anexada para que faça parte integrante da propositura.  
Tendo em conta o interesse da matéria, conto com o apoio dos nobres pares.  
 


