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PARECER Nº108/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº754/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, que visa dispor sobre 
a criação, implantação e implementação dos Grêmios Estudantis nas Escolas de Ensino 
Fundamental – EMEF, da rede municipal de ensino.  
Para tanto o projeto estabelece que os Diretores de Escola da rede municipal de ensino 
deverão propiciar aos alunos condições para a 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.  
Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, consoante será 
demonstrado.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.  
No aspecto material, consoante o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 
idêntica redação no art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: Juspodivm, 
2008, p. 841.)  
Cabe considerar ainda que o projeto encontra fundamento na Lei Federal nº 7.398, de 
4 de novembro de 1985, cujo art. 1º estabelece:  
Art. 1º Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus fica 
assegurada a organização de Estudantes como entidades autônomas representativas 
dos interesses dos estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, 
cívicas, esportivas e sociais.  
Observa também o disposto no art. 53, inciso IV do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990) que assegura às crianças e 
aos adolescentes o direito de organização e participação em entidades estudantis e 
reza, in verbis:  
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se-lhes:  
...  
IV – direito de organização e participação em entidades estudantis;  
Por fim, encontra guarida também no art. 14, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação que versa:  
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios:  
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola;  
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes.  
Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do artigo 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
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