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PARECER Nº 1813/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 754/2013 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Goulart e Edir Sales, visa 
criar, implantar e implementar os Grêmios Estudantis nas Escolas de Ensino Fundamental - 
EMEF, da rede pública de ensino da Cidade de São Paulo. Segundo a propositura, fica 
assegurada, aos estudantes dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, a 
organização de Estudantes como entidades autônomas representativas dos interesses dos 
estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, cívicas, esportivas e sociais. 

A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios Estudantis serão 
estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembléia Geral do corpo discente de cada 
unidade educacional. 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. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes exarou parecer favorável com 
apresentação de substitutivo "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" 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/10/2015. 

José Police Neto - PSD - Presidente 

Adilson Amadeu - PTB - Relator 

Abou Anni - PV 

Aurélio Nomura - PSDB 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2015, p. 163 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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