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PARECER N° 1056/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 754/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Goulart, que dispõe sobre a 
criação, implantação e implementação dos grêmios estudantis nas Escolas de Ensino 
Fundamental - EMEF, da rede pública de ensino da cidade de São Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar pelas razões que seguem. 

O presente projeto visa assegurar a organização de estudantes como entidade 
autônoma e representativa dos seus interesses com finalidades educacionais, culturais, cívicas 
e esportivas. 

Quanto ao mérito que se analisa, deve-se considerar que toda e qualquer iniciativa que 
venha facilitar o processo de construção democrática da sociedade é muito bem vinda. 

Depreende-se que a proposta em tela potencialmente oferece condições para que os 
jovens estudantes se articulem, debatam ideias e efetivem ações provenientes destas. Tal 
possibilidade de organização estudantil deve ser perenizada e dotada de condições para que 
realmente se consolide. 

Adiciona-se que o exercício democrático que a construção de grêmio estudantil oferece 
aos jovens estudantes que participarem desse processo é de grande importância para a 
familiarização e envolvimento destes atores com as questões que vivenciarão na organização 
formal da sociedade, considerando inclusive o fato de que os jovens, a partir dos 16 anos, 
podem participar, como eleitores, de eleições para o Executivo e para o Legislativo. 

Diante do exposto, favorável é o parecer na forma do substitutivo abaixo aduzido, 
proposto pelo autor da proposição em tela, introduzindo ajuste textual, com o objetivo de 
corrigir a referência à classe discente em relação à legislação nacional educacional. 

 

SUBSTITUTIVO nº                              DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES AO PROJETO DE LEI nº 754/2013. 

Dispõe sobre a criação, implantação e implementação dos Grêmios Estudantis nas 
Escolas de Ensino Fundamental - EMEF, da rede pública de ensino da Cidade de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo, decreta: 

Art. 1º. Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio fica 
assegurada a organização de Estudantes como entidades autônomas representativas dos 
interesses dos estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, cívicas 
esportivas e sociais. 

Art. 2° A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios Estudantis, serão 
estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembleia Geral do corpo discente de cada 
unidade educacional, convocada para esse fim. 
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Art. 3o A aprovação dos estatutos, e a escolha dos dirigentes e dos representantes do 
Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto direto e secreto de cada aluno em eleição na 
respectiva unidade escolar. 

Art. 4° Os Diretores de Escola da rede municipal de ensino deverão, no sentido de 
colaborar com a organização dos Grêmios Estudantis, propiciar aos alunos, condições de 
realização de reuniões para a formação de Comissões pró-Grêmio, bem como, respeitadas as 
normas disciplinares da Escola, propiciar o acesso das comissões às salas de aula e o uso das 
dependências para informes esclarecedores das finalidades do Grêmio. 

Art. 5º Os Conselhos de Escola deverão providenciar a divulgação da Lei 7.398/85 
entre os corpos docente e discente para que não pairem dúvidas quanto ao direito dos alunos 
de organizar e constituir o Grêmio Estudantil como entidade autônoma e representativa de 
seus interesses. 

Art. 6º A Equipe Gestora das unidades educacionais deverão dar esclarecimentos e 
participar da realização de atividades que visem o cumprimento das finalidades estabelecidas 
pela Lei Federal n.º 7.398/85. 

Art. 7º Os Diretores de Escola, Professores e pais, devem se empenhar na orientação 
e criação dos Grêmios Estudantis, respeitando sua criatividade e autonomia. 

Art. 8º O Conselho de Escola registrará em ata a criação e implementação do Grêmio 
Estudantil. 

Art. 9º O Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de 60 dias. 

Art. 10 As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 24/06/2015. 
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