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O O que é um Grêmio?

Apresentação
Galera, esta cartilha tem um significado muito importante
para mim. Durante onze anos, de 1988 até 1999, me dediquei
de corpo e alma ao movimento estudantil. Comecei ainda na 8ª
série, quando participei, em 28 de março de 1988, da passeata que
lembrava os 20 anos do assassinato de Edson Luís. Nesta época,
estudava no Colégio Cinco, no Andaraí. De Renato do Cinco, virei
Renato Cinco, apelido que me acompanha até hoje. Depois, estudei
e militei no Colégio Pedro II e na UFRJ.
Portanto, sei por experiência própria a importância do
movimento estudantil para a vida do País, seja através da sua
contribuição para as mais variadas lutas, seja pela formação de
milhares de pessoas que têm suas primeiras experiências políticas
no movimento.
Xs estudantes participaram ativamente das lutas pela
libertação dxs escravxs e pela instauração da República. No século
XX, algumas das principais mobilizações tiveram o protagonismo ou
a presença decisiva dxs estudantes. Bons exemplos são: a campanha
“O Petróleo é Nosso”, que levou à fundação da Petrobrás; a
resistência à ditadura militar e o impeachment de Collor. Sem falar
em conquistas importantes, como o Passe Livre e a Meia Entrada,
das quais participei em 1991 e 1992.
Os Grêmios Estudantis são tão importantes na nossa
história que, segundo o “Dicionário Houaiss”, existe um significado
para a palavra grêmio que é exclusivo do português brasileiro: “nas
escolas secundárias públicas e particulares associação de alunxs
com objetivos políticos, culturais etc”.

2

Neste momento, em que milhões de jovens se mobilizam
por todo país em busca de direitos, acreditamos que estimular a
organização dxs estudantes secundaristas em Grêmios Livres é
tarefa de todxs que desejam uma real e profunda transformação
da realidade brasileira. Para isso, nosso mandato apresenta esta
cartilha e um Projeto de Lei que prevê novos direitos aos grêmios.
( ver anexos - página 34 ) . Mãos à obra!
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Renato Cinco
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Aviso axs leitores
Esta cartilha não tem a intenção de ser um modelo pronto e acabado de
como devem ser os grêmios estudantis. Não quer dar conselhos infalíveis nem traz
receitas prontas de como agir. Longe disso. É somente uma forma de compartilhar
experiências de construção de grêmios, para que você possa escolher os próprios
caminhos na organização do seu Grêmio Livre.
Você talvez estranhe que em várias palavras a letra “x” substitui as letras “o”
e “a”. Não é um erro de impressão! Ao usarmos as palavras com um gênero neutro
(nem masculino, nem feminino) propomos a reflexão de que esta cartilha é destinada
aos estudantes em geral, independentemente da identidade de gênero (feminino,
masculino, outrxs) de cada um. Esse é um debate importante dos movimentos LGBT e
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feminista que você pode procurar conhecer melhor. Boa Leitura!

O grêmio
O grêmio é a união de todxs xs estudantes da escola para
debater e mudar a realidade, através de saraus, feiras, debates, festas,
campeonatos, protestos e abaixo-assinados, entre outras atividades.
Seu principal objetivo é organizar as lutas pelos seus direitos, vontades
e em defesa de uma educação de qualidade.

Tem que ser livre!
O grêmio é por lei uma instituição
independente da secretaria da escola, de sua
direção e de qualquer outro órgão privado ou
governamental. Durante muitos anos os estudantes
batalharam por esse direito democrático,
assegurado hoje pela lei federal 7398/85 e pela lei
estadual 1949/92 ( ver anexos- página 31 ).
Portanto, o Grêmio só é grêmio se ele
for livre: suas prioridades, agendas e atividades
são decididas exclusivamente pelos estudantes
de forma autônoma, sem interferência de
ninguém mais.
Todas as escolas
públicas,
particulares
e
técnicas podem e
DEVEM ter grêmios.
Sua existência
é essencial para a
democratização dos
colégios.
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Como criar um grêmio?
Grêmios e a história

O passe-livre, gratuidade no transporte público, é uma das
vitorias mais conhecidas e importantes do movimento estudantil e
só foi possível após dois anos de muitas passeatas, debates e pressão
organizada pelos grêmios. Hoje em dia a luta é pela manutenção e
ampliação desse direito para que possamos ter acesso ao lazer, aos
esportes e à cultura, que também fazem parte de nossa formação.
Os estudantes tiveram papel importante nas lutas em defesa
dos direitos de todo o povo brasileiro e a juventude em geral foi
sempre protagonista de todas as grandes transformações sociais.
A abolição da escravidão; a luta contra o nazi-facismo; a fundação
da Petrobrás; o combate à ditadura civil-militar e em defesa da
redemocratização; o Fora Collor e a luta contra o pagamento de
mensalidades nas escolas públicas são alguns exemplos.

O grande desafio de iniciar um grêmio é mobilizar xs estudantes:
debater os problemas cotidianos da escola que mais incomodam
vai incentivá-los a participar da construção do grêmio. Mostrar que
mais eventos culturais e esportivos podem acontecer no ambiente
escolar é outra forma de pilhar os estudantes a construírem o grêmio,
colaborando para que todxs se sintam, cada vez mais, parte da escola.

Em 2013, a juventude foi às ruas lutando por justiça e
por direitos, com um forte sentimento de indignação com o
atual cenário e a lógica de se fazer politica. Apesar da repressão,
conseguiu conquistar, entre outras coisas, a redução do preço das
passagens em dezenas de cidades.

Veja o Passo-a-Passo na criação do
grêmio e tire suas dúvidas!
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Dicas importantes

Criando o grêmio

Como lidar com a Direção da escola

1

Procurar e juntar todxs xs estudantes empolgadxs e
pilhadxs na criação de um grêmio estudantil em sua escola.

As leis do grêmio livre deixam claro que não é necessária
a permissão da direção para construção do grêmio e que a
mesma não pode interferir nas escolhas das datas e na criação
do estatuto.
Mesmo assim, é recomendado procurar a direção da
unidade escolar e comunicar que está se iniciando o processo
de construção do grêmio.

Reunir essa galera e formar uma “Comissão pró-grêmio”,
ou seja, se organizar para espalhar a ideia no colégio de
construir o Grêmio. O ideal é fazer isso de todas as formas
possíveis: através de página ou evento nas redes sociais,
cartazes, panfletos, debates, intervenções artísticas,
passagens em turma etc. Usem e abusem da criatividade!

3

Essa comissão também será responsável por marcar
e divulgar uma assembleia geral. Esta nada mais é que uma
reunião de todxs xs estudantes da escola, o espaço mais
democrático e legitimo para tomar decisões.

Na Assembleia Geral a ideia é discutir, votar e deliberar
sobre tudo que for importante para oficializar a existência do
Grêmio, além de definir sua primeira eleição.
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Existem direções que incentivam a existência do grêmio,
assim como direções que impedem ou enrolam a comissão prógrêmio através de mudança de datas, reuniões intermináveis
ou exigências burocráticas. Nesses casos, é importante
documentar e divulgar amplamente em papel a comunicação
com x diretorx. Em qualquer dificuldade, mantenha a calma
e se necessário, entre em contato com grêmios, entidades e
com o mandato.
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O que é e como passar em sala
A ideia é bem simples: juntar um grupo e ir de turma
em turma dando os recados necessários. Isso é muito
importante para compartilhar informações e agregar novos
estudantes. Algumas dicas:
•
Decidir antes o que deve ser falado e quem vai falar
o que, para evitar confusão e que todxs falem ao mesmo
tempo. Anote tudo, para não se esquecer de passar nenhuma
informação importante.

A Assembleia Geral: o que deve
ser debatido e aprovado

•
Pedir sempre licença ao professor e perguntar se
pode ser dado um recado à turma.
•
Sempre, no inicio, se apresentar dizendo seus nomes
e que fazem parte da Comissão pró-Grêmio.
•

Lembre-se de não tomar muito tempo da aula!

Como marcar uma assembleia geral
•
A primeira
coisa é pensar uma
data e um horário em
que a escola esteja
cheia.

pessoas esperado.

•
Pensar um
espaço
(auditório,
teatro, sala grande,
quadra) onde ela
possa acontecer e
caiba o numero de

•
Ir com bastante antecedência até o setor responsável
pelo espaço para pedir o uso e para reservar a data e o
horário.
•
Chamar as pessoas para a assembleia, durante a
passagem em turma para divulgar o grêmio.
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•
Aprovar um Estatuto: documento com os princípios
de funcionamento do grêmio e que não pode sofrer influência da
diretoria. Explica seu funcionamento, prevê direitos e deveres para
seus membros e dá estabilidade para o grêmio não se desorganizar
conforme as gestões se sucedem. (Modelo em anexo- página 26)
•
Escolher quem será a Comissão Eleitoral: conjunto
de estudantes que organizam o processo eleitoral. Os membros da
comissão não devem integrar formalmente nenhuma das chapas.
•
Aprovar um Calendário para as eleições do Grêmio:
marcar datas como o período de inscrição de chapa(s), campanha,
debate e eleição. Deve ser amplamente divulgado.
•
Atividades e Reinvindicações: aproveitar a assembleia
para debater as primeiras ações do grêmio, aprovar um calendário
para realizá-las e um documento reunindo as principais questões e
reclamações levantadas pelos estudantes, conhecido como “Pauta
de Reivindicações”.
•

Definir o modelo de gestão ( ver modelos de gestão )
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Modelos de Gestão

Presidencialista
Eleita anualmente, onde somente xs diretores do grêmio têm
direito a voto. X presidente é a figura máxima que representa e
pode deliberar pelo grêmio, estando acima dxs outrxs diretorxs.

Colegiada

Modelo de gestão é a forma como se define o
funcionamento do grêmio. Existem diferentes formas de
organização, porém o mais importante é buscar a máxima
participação de TODXS xs estudantes nos processos de
tomada de decisões.
Tradicionalmente, uma parte do movimento estudantil
se organiza de forma presidencialista. Neste tipo de estrutura,
o presidente do Grêmio, normalmente, recebe atribuições
e poderes especiais que o diferenciam do conjunto dos
alunxs. Por considerar este tipo de estrutura autoritária e
centralizadora, muitas entidades estudantis vêm abandonando
o Presidencialismo e adotando formas mais participativas de
gestão. Uma das principais alternativas é a gestão colegiada,
onde não existe hierarquia, apenas divisão de tarefas. Há
eleições anuais entre chapas que representam diferentes
projetos de grêmio, mas todxs xs estudantes têm os mesmos
direitos. ( leia os boxs ).
É importante lembrar que não existe uma fórmula
perfeita de gestão e - dependendo da realidade de cada escola
– podem se desenvolver novos modelos que melhor atendam
suas necessidades.
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Eleita anualmente, todxs xs coordenadorxs do grêmio
são iguais e podem ou não terem cargos definidos. Por
apostar em relações mais horizontais, todxs xs estudantes
têm direito a voz e voto nas reuniões de coordenação do
Grêmio e podem, inclusive, representa-lo e agir em seu
nome, se assim for deliberado.

Auto-gestão
Não existe diretoria ou coordenação e nem eleição para
o Grêmio. Todas as decisões são tomadas em reuniões ou
assembleias abertas a todxs.

Eleição Majoritária X Proporcional
Em grêmios que tem eleições, o resultado da eleição
pode ocorrer de duas formas. Na opção majoritária, a chapa
vencedora assume sozinha a direção do grêmio. Na proporcional,
os cargos da diretoria são divididos entres as chapas concorrentes
proporcionalmente aos votos que cada uma obtiver.
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A eleição do grêmio

com a estrutura de funcionamento da gestão (respeitando sempre
o estatuto!).
•
Debate: caso mais de uma chapa se inscreva é legal
organizar um debate presencial entre as chapas, aberto aos
estudantes e suas perguntas.
•
Listagem: deve se pedir à direção da escola a listagem
geral de todxs xs estudantes, para que no ato da votação cada um/a
assine ao lado de seu nome, evitando que alguém vote duas vezes.
•
Cédulas: produzir uma cédula da eleição, ou seja, um
pedaço de papel, onde terá escrito qual é aquela eleição e o nome e
o número das chapas, para que se possa marcar um X no quadrado
referente à chapa de escolha dx estudante.
•
Urna: arrumar uma urna para a eleição. Algumas escolas
já têm. Caso não haja, uma caixa de plástico de arquivo fechada e
lacrada pode servir.

Após a assembleia geral e a definição do modelo de gestão, é
fundamental montar uma chapa para disputar as eleições: reúna quem
estiver interessadx em pensar propostas para o grêmio, para a escola e
aquelxs que desejam fazer parte da coordenação do mesmo. Agora, é
só se organizar para inscrever e fazer campanha para a chapa.
A galera que está na comissão eleitoral tem que divulgar o
calendário de todas as formas possíveis e deve se dividir para cumprir
as seguintes tarefas:
•
Inscrição: escolher um dia, local e o horário em que a
comissão eleitoral ficará de “plantão” para receber a inscrição de
chapas. Os estudantes que querem fazer parte do grêmio devem se
juntar e montar chapas. Eles devem entregar à comissão eleitoral os
nomes de quem faz parte, um nome para a chapa e um organograma
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•
Votação: escolher um local onde será feita a votação. Ou
seja, onde serão colocadas uma mesa com a urna, as listagens e as
cédulas.
•
Apuração: após o término da votação, de preferência no
mesmo dia, deve-se escolher outro local mais calmo, para se abrir
a urna e contar os votos. Esse processo só pode ser feito com a
presença de pelo menos um/a representante de cada chapa e dos
membros da comissão eleitoral.
•
Ata: terminada a contagem, a comissão eleitoral deve
escrever uma ata de apuração, onde devem constar os números
de votos de cada chapa e declarar a chapa vencedora. Temos um
modelo no final da cartilha.
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Dicas para a gestão do
grêmio
Um grêmio pode transformar radicalmente a realidade
de uma escola. O resultado da organização e luta por direitos
pode definir se parte dos estudantes permanece na escola ou
é obrigada a abandonar os estudos. Além disso, o grêmio é uma
experiência única de decisão e prática coletiva da juventude,
tão excluída dos centros de poder que determinam sua vida.
Mas isso só ocorre se todos os estudantes se reconhecem
no grêmio e estão à vontade para propor, organizar e participar
das atividades. O grêmio é a construção coletiva da maioria da
galera: não pode reunir e representar somente os meninos,
xs heterossexuais, quem gosta de política, é popular, ou é de
um turno ou série específica (não há idade mínima para ser
do grêmio!). Não se trata de exigir que todo mundo participe
sempre das reuniões, mas de incentivar que cada um colabore
e se organize a partir do próprio jeito em grupos de trabalho
do grêmio: através da arte, do esporte, da comunicação, de
um problema qualquer na vida de uma turma.
A coordenação do grêmio precisa conhecer e dialogar
com a maioria dos estudantes diariamente, porque é uma
simples conversa nas salas, no corredor ou no pátio a melhor
forma de entender qual a pauta concreta que vai levar à
assembléias cheias, eventos bem-sucedidos e atos vitoriosos.
A política do grêmio nasce de baixo para cima, dx estudante
comum para a gestão coletiva do grêmio.
A
realização
periódica
de
conselhos
de
representantes eleitos por turma, que trazem as demandas
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e propostas definidas nas reuniões de cada sala, também é
uma boa forma de comunicação constante dxs alunxs com a
gestão do grêmio e vice-versa.
Além disso, é legal incentivar a rotatividade na divisão
de tarefas e a participação de gente nova, para que não seja
sempre a mesma pessoa que vá à reunião da direção e/ou fale
no microfone em assembleias e manifestações. Ninguém deve
se acostumar a fazer uma coisa só, como colar cartazes e bater
palmas enquanto outrxs ganham destaque. As mulheres, xs
lgbt e todxs que sofrem algum tipo de discriminação devem ser
ainda mais estimulados a falar e representar o grêmio, já que
têm toda uma trajetória de opressão, silêncio e preconceito.
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Exemplos de lutas práticas
Observar, criticar e questionar a estrutura
física da escola
•

Coisas como bebedouro
quebrado, condições ruins
de um banheiro e infiltração
nas paredes. Prestar atenção
a detalhes que normalmente
passam despercebidos ou
problemas que já são familiares
ao colégio é sempre uma boa
plataforma de lutas para iniciar
a organização do grêmio.

Procure o sindicato que os representa, tente compreender quais
problemas e reivindicações existem em comum. Articular lutas e atividades
pode ser um bom ponto de partida.

Democratizar e transformar a forma como a
escola funciona e educa:

Fiscalizar as contas
e questionar os gastos
da direção
Xs estudantes devem
ter acesso às contas da escola
para garantir que o dinheiro
seja investido em áreas que
beneficiem verdadeiramente
os estudantes, e não seja
desperdiçado ou desviado.

Desenvolver campanhas de conscientização

É importante o combate a todas as formas de violência e
opressão que afetam os estudantes dentro e fora da escola. Machismo,
homofobia, violência policial, problemas de saneamento e ecológicos
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Conversar com xs professores e funcionárixs

•

• 	

•

•

no bairro, nada que oprima um estudante pode ser considerado natural
e ficar sem resposta.

Uma educação de qualidade não depende só de estrutura física
e condições de trabalho dxs professorxs e funcionárixs, mas de qual o
sentido que ela tem para xs estudantes, se xs oprime, é indiferente ou
xs ajuda a se emancipar. Pela lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
9394 de 1996), toda escola deve ter um projeto político-pedagógico que
orienta suas atividades. Xs estudantes devem participar ativamente da
formulação desse projeto, assim como de todos os espaços de decisão
da escola, como conselhos pedagógicos e eleições para Direção,
inclusive de forma paritária, ou seja, com o mesmo peso que xs demais.

Exemplos de financiamento
O autofinanciamento de um grêmio é importante para
que este nunca fique submisso a sindicatos, entidades, direções
ou quaisquer outros meios que não xs alunxs. Portanto, este
quesito depende muito da criatividade!
•

Festa/Sarau

Organizar evento cultural com bandas, grupos de dança,
grafiteiros da escola, onde seja cobrada a entrada e sejam vendidas
bebidas, comidas, fanzines etc.
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•

Campeonato Esportivo/ Show de Talentos

Exemplos de outras atividades

Também podem ser organizados eventos de competição onde
cada concorrente pague uma quantia pra participar.
•

Camisetas do grêmio

Se o grêmio tiver uma logo ou um nome, vocês podem fazer
camisetas com isso. Ou mesmo usar frases impactantes que xs alunxs
gostem.
Vale lembrar que o autofinanciamento é importante, mas a
participação de todos xs alunxs é mais ainda. Portanto, sugerimos que
os preços sejam simbólicos para não privar nenhum alunx da atividade.

•

Comunicação

É importante que a gestão consiga se comunicar com todxs xs
alunxs e que estxs também possam compartilhar através do grêmio
suas ideias, músicas, poesias, fotos etc. Para isso, a criação de um
Jornal, Blog, Radio Escola e/ou página nas redes sociais viabiliza que as
informações alcancem o maior número de pessoas.
•

Debates

Pode-se criar um grupo de debates que se reúna de tempo em
tempo e que os assuntos sejam escolhidos por todos xs alunxs (por
meio de votação no evento anterior, internet ou na sala do próprio
grêmio). Pode-se chamar alguém de fora da escola para iniciar o debate
e responder às perguntas. É preferível que todos sentem em roda,
assim todos conseguem se ver e ninguém estará na frente ou acima
de alguém. A ornamentação pode ser feita com cartazes, imagens ou
frases impactantes sobre o assunto que será debatido.
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Grêmio e movimentos
sociais

Grande parte dos problemas de nossas escolas são comuns
entre elas, fruto do abandono dos governos ou da ganância dos
empresários. Baixos salários dos professores, a estrutura péssima
e a falta de democracia não serão resolvidos através de ações
individuais de um “ser iluminado”. É necessário o amplo debate e
mobilização entre os estudantes de toda a rede de ensino. Assim
nasce a necessidade de nos organizarmos juntos para enfrentar
estas dificuldades!
Foi com essa intenção que foram criadas as Entidades
Estudantis Gerais, como se fossem grêmios de uma cidade inteira,
que também são organizadas pelos próprios estudantes com a
função de motivar a luta por direitos dentro e fora das escolas.
Alguns exemplos concretos de bandeiras para lutar são: passe-livre,
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meia entrada, melhores estruturas e eleição direta para as direções.
Hoje em dia, algumas entidades foram perdendo a sua função,
especialmente as que parecem trabalhar para o governo, deixando
de defender os estudantes. Várias não respeitam a autonomia de
cada grêmio, que deve ser livre, e ainda têm outras que deixaram
de existir. Felizmente, ainda existem entidades combativas, que
continuam a resistir e arrancar vitórias, como recentemente fez a
UEDC (União dos Estudantes de Duque de Caxias).
Outros segmentos nas escolas, como professorxs e
funcionárixs, também sofrem com a destruição da educação e por
isso se organizam em associações ou sindicatos. São exemplos
disto o SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação),
o ANDES-SN (Associação Nacional dos Docentes do Ensino
Superior-Sindicato Nacional) e o SINASEFE (Sindicato Nacional
dos Servidores Federais). Por solidariedade e por objetivos comuns
- como a defesa por uma educação pública, gratuita, laica, de
qualidade e emancipatória - todas essas organizações se reúnem
no FEDEP (Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública). Em todo
ano, no dia 28 de Março, tais setores organizam uma manifestação
em memória do estudante secundarista Edson Luís, morto durante
a ditadura civil-militar.

Por um mundo de liberdade e igualdade!
Vivemos num País muito injusto, onde presenciamos um
cotidiano de violências, no qual a população negra e pobre, as
mulheres e xs LGBTS são as principais vitimas. Somos recordistas
mundiais no índice de assassinato de homossexuais, a cada 24
segundos uma mulher é vitima de violência, e nossa juventude,
especialmente xs negrxs são quem mais sofrem com o desemprego,
o subemprego, o encarceramento, o homicídio e a exploração
sexual.
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A ilegalidade e a proibição do uso de drogas, longe de
funcionar para “proteger a saúde das pessoas e diminuir o número
de usuários”, só vem servindo para aumentar a violência contra os
pobres e os moradores de favelas, subúrbios e periferias.
A maioria da população também não tem acesso com
dignidade e qualidade aos serviços mais básicos como saúde,
educação, saneamento e transporte.
Podemos lutar para mudar essa realidade de varias formas,
através da conscientização dos estudantes sobre essa realidade e
principalmente pela sua auto-organização e participação direta
nessas lutas.
Organizar regularmente debates sobre “A violência contra
as mulheres”, “A Legalização da Maconha”, “O racismo desde a
escravidão até os dias de hoje”, “A luta pelos direitos humanos”, “Os
direitos negados e as pautas LGBTS”, ou quaisquer outros temas
ligados a essas temáticas, são muito importantes, pois nos trazem
informações que normalmente não temos acesso. E entender
melhor nossa realidade é uma das chaves para transforma-la.
Outra forma é participando e ajudando nos movimentos e
atos que já existem e acontecem regularmente.

Contatos
•
União dos Estudantes de Duque de Caxias - UEDC
www.facebook.com/uedc.rj
•
Fórum Estadual de Combate à Violência Contra as Mulheres
www.facebook.com/ForumDeCombateAViolenciaContraAsMu
lheres
•
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação – SEPE/
RJ
http://www.seperj.org.br/
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•
Associação Nacional dos Docentes do Ensino SuperiorSindicato Nacional - ANDES -SN
www.andes.org.br/andes/portal.andes
•
Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas
www.portalpopulardacopa.org.br
•
Plenária dos Movimentos Sociais
http://pmsrj.blogspot.com.br/
•
FEDEP
http://www.fedep.org.br/
• Movimento pela Legalização da Maconha
www.facebook.com/pages/Movimento-pela-Legalização-da-Maconha/

Datas importantes
•

8 de Março – Dia Internacional das Mulheres.

•

28 de março – Dia Nacional de Luta dos Estudantes

•
1º de abril – Ato contra o Golpe de Estado de 1964 que
instaurou a Ditadura Civil-militar
•

1º de maio – Dia Internacional dos Trabalhadores.

•
10 de maio – Marcha da Maconha na Cidade do Rio de
Janeiro.
•

17 de maio – Dia de Combate à Homofobia

•
12 de junho – Início da Copa do Mundo e das jornadas de
lutas do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas
•

29 de agosto – Dia da Visibilidade Lésbica

•

7 de setembro – Grito dos Excluídos

•

20 de novembro – Dia da Consciência Negra

•
25 de novembro – Dia Internacional de Combate à Violência
contra a Mulher
•

27 de novembro – Dia Nacional pela Legalização da Maconha.

•

10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos
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ANEXOS
Modelo de Estatuto do Grêmio
CAPÍTULO 1 - Da denominação,
sede, fins e duração.
Art. 1º - O Grêmio estudantil (nome
do Grêmio) da escola (nome da
escola) funcionará no referido
estabelecimento de ensino com
duração ilimitada.
Parágrafo único – As atividades do
Grêmio reger-se-ão pelo presente
estatuto, aprovado em Assembléia
Geral convocada para este fim.
Art. 2º - O Grêmio tem por objetivos:
a) Auto organizar os estudantes da
referida escola.
b) Mobilizar os estudantes para
defenderem os interesses individuais e
coletivos dos estudantes.
c) Incentivar a cultura literária,
artística, desportiva e de lazer, bem
como festas e excursões de seus
membros.
d) Realizar intercâmbio e colaboração
de caráter cultural, educacional,
político,desportivo e social com
entidades congêneres.
e) Lutar pela adequação do ensino às
reais necessidades da juventude e do
povo, bem como pelo ensino público,
gratuito e de qualidade para todos.
f ) Lutar pela democracia direta dentro
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e fora da escola, através do direito de
participação nos fóruns deliberativos
adequados.
g) Lutar por uma sociedade livre, justa,
democrática e igualitária.

CAPÍTULO 2 - Do patrimônio, sua
constituição e utilização.
Art. 3º - O patrimônio do Grêmio será
constituído por:
a) Contribuição dos seus membros.
b) Contribuição de terceiros.
c)
Rendimentos
auferidos
em
promoções ou atividades da entidade.
Art. 4º - A diretoria será responsável
pelos bens do Grêmio e responderá
por eles perante suas instâncias
deliberativas.
Parágrafo único - O Grêmio não
se responsabiliza por obrigações
contraídas por estudantes ou grupos,
sem prévia autorização das instâncias
deliberativas do mesmo.
CAPÍTULO 3 - Da organização do
Grêmio estudantil
Seção 1 – Das instâncias do Grêmio

Art. 5º - São instâncias deliberativas do
Grêmio:
a) A Assembléia Geral.
b) O Conselho de Representantes de
Turma.
c) A Reunião do Grêmio.
Seção 2 – Das Assembléias Gerais
Art. 6º - A Assembléia Geral é o órgão
máximo de deliberação da entidade,
nos termos deste estatuto e compõese de todxs xs estudantes do colégio
e, excepcionalmente, por convidados
que não terão direito ao voto.
Art. 7º - A Assembléia Geral reunirse-á ordinariamente:
a) Para deliberar sobre o Regimento
Eleitoral e nomear a Comissão
Eleitoral.
b) Para posse da nova Diretoria eleita.
Art. 8º - A Assembléia Geral reunirse-à quando convocada pela reunião
de coordenação/direção do Grêmio
ou
extraordinariamente,
quando
convocada
por
abaixo-assinado
respaldado por 10% dos estudantes
ou por metade mais um do Conselho
de Representantes de Turma ou da
Reunião do Grêmio.
Parágrafo único - Em qualquer
caso, a convocação será feita com,
no mínimo, 48horas de antecedência,
discriminando e fundamentando todos
os assuntos a serem tratados.

Art. 9º - A Assembléia Geral deliberará
por maioria simples de votos, sendo
obrigatório quórum mínimo de 5%
dos estudantes da escola para sua
instalação ou em segunda convocação,
30 (trinta) minutos depois, com
qualquer número.
Art. 10º - Compete à Assembléia Geral:
a) Aprovar e reformular o presente
Estatuto do Grêmio.
b) Discutir e votar as teses,
recomendações, moções, adendos e
propostas apresentadas por qualquer
um de seus membros.
c) Deliberar em última instância sobre
qualquer tema referente ao Grêmio,
revogando, se necessário, decisões do
Conselho de Representantes de Turma,
da Reunião do Grêmio e da Diretoria.

Seção
3Do
Conselho
Representantes de Turma.

de

Art. 11 - O Conselho de Representantes
de Turma é a instância deliberativa
intermediária do Grêmio e será
constituído pelos representantes
de turma, eleitos anualmente pelos
estudantes de cada turma. Cabe à
Coordenação/Direção do Grêmio
organizar essas eleições.
Art. 12 - O conselho de Representantes
de Turma reunir-se-á bimestralmente,
e
extraordinariamente,
quando

27

convocado pela Diretoria do Grêmio
ou metade mais um de seus membros.
Funcionará a partir da presença de
metade mais um de seus membros
representantes,
deliberando
por
maioria simples de seus votos.
Art. 13 - Compete ao Conselho de
Representantes de Turma:
a) Discutir e ajudar na implementação
das atividades do Grêmio aprovadas
na Assembléia Geral e na Reunião do
Grêmio.
b) Zelar pelo cumprimento do Estatuto
do Grêmio e deliberar sobre casos
omissos.
Seção 4 – Da Reunião do Grêmio
Art. 14 - A Reunião é o órgão
deliberativo hierarquicamente inferior
do Grêmio.
Parágrafo
único – Todos os
estudantes têm direito a voz e voto nas
reuniões do Grêmio.
Seção 5 – Da Diretoria do Grêmio.
Art. 15 - A Diretoria do Grêmio será
constituída de acordo com a estrutura
e modelo apresentados pela chapa
vencedora das eleições do Grêmio.
Parágrafo único – As chapas ao se
inscreverem junto à Comissão Eleitoral
deverão apresentar suas propostas de
funcionamento com a definição das
funções e atribuições dos cargos.
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Art. 16 - Cabe à diretoria do Grêmio:
a) Mobilizar xs estudantes para
participar das atividades, reuniões e
Assembléias do Grêmio.
b) Ser responsável, em primeiro lugar,
pela execução das tarefas necessárias
para o funcionamento da entidade.
CAPÍTULO 4 - Dos Associados
Art. 17 - São sócios do Grêmio todxs
xs estudantes matriculadxs na unidade
escolar.
§ 1º - No caso de expulsão ou
transferência, x alunx somente estará
excluídx do quadro de gremistas, após
a conclusão definitiva do processo.
§ 2º - As sanções disciplinares aplicadas
pela escola ao alunx não se estenderão
às atividades como gremista.
Art. 18 - São direitos dxs associadxs:
a) Participar de todas as atividades do
Grêmio.
b) Votar e ser votadx, observadas as
disposições deste estatuto.
c) Representar o Grêmio, desde
que atuando em acordo com as
deliberações das instâncias do mesmo.
Art. 19 - São deveres dxs associadxs:
a) Conhecer e cumprir as normas deste
estatuto.
b) Informar à diretoria do Grêmio
qualquer violação da dignidade dos

estudantes cometida na área escolar
ou fora dela.
c) Manter a luta incessante pelo
fortalecimento do Grêmio e do
movimento estudantil.

estabelecimento de ensino.

CAPÍTULO
Disciplinar

Art. 24 - As regras da eleição serão
definidas em Assembléia Geral
Ordinária, convocada para este fim
com a antecedência mínima de 30 dias
antes do fim do mandato em vigor.

5

-

Do

Regime

Art. 20 - Constituem infrações
disciplinares:
a) Usar o Grêmio para fins diferentes
de seus objetivos, visando o privilégio
pessoal ou de grupo.
b) Deixar de cumprir as disposições
deste estatuto.
c) Prestar informações referentes
ao Grêmio que coloquem em risco a
integridade de seus membros.
Parágrafo único – Em qualquer das
hipóteses deste artigo, será facultado
a/o estudante direito de defesa perante
a Assembléia Geral.
Art. 21 –Após apuração, as infrações
serão discutidas na Assembléia Geral
e aplicadas as penas de suspensão
ou expulsão do quadro de sócixs do
Grêmio de acordo com a gravidade.
Caso seja o infrator membro da
Diretoria, poderá inclusive perder seu
mandato.
CAPÍTULO 6 - Das Eleições
Art. 22 - É condição para ocupar
qualquer cargo eletivo do Grêmio
estar regularmente matriculado no

Art. 23 - O mandato da Diretoria do
Grêmio será de um ano a contar do dia
da posse da mesma.

Art. 25 - As regras da eleição devem
definir:
a) O calendário eleitoral: prazo de
inscrição de chapas, o período da
campanha eleitoral e as datas dos
debates e da eleição.
b) O processo de votação: quem são
os eleitores, o quorum da eleição, os
dias e horários de votação, se a urna
é fixa ou se vai de turma em turma e
sobre quais documentos vão servir de
identificação dos eleitores.
c) A contagem dos votos: as regras da
eleição devem definir quando vai ser a
contagem dos votos, quem vai contar,
quantos fiscais cada chapa terá direito
e quais os critérios para se definir se
o voto é nulo, branco ou para uma das
chapas.
d) As regras de impugnação – As chapas
nunca poderão ser impugnadas.
As punições para as chapas que
desobedeçam às regras eleitorais
serão: advertência verbal ou por
escrito, ou suspensão do direito de
participar de debates.
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e) A urna só será impugnada caso o
lacre seja violado ou se a diferença
entre votos e assinaturas na lista de
votação for superior a 10%.
Art. 26 - Será considerada vencedora
a chapa que obtiver maior número de
votos.
Parágrafo único - Em caso de empate,
haverá nova eleição, sendo a comissão
eleitoral responsável por encaminhar
o novo processo eleitoral.

Art. 27 - O presente estatuto somente
poderá ser modificado em Assembléia
Geral convocada para esta finalidade.
Art. 28 - A dissolução do Grêmio
somente ocorrerá quando for extinta
a instituição de ensino, revertendo-se
seus bens para entidades congêneres,
conforme decisão da Assembléia
Geral.
Art. 29 - Revogadas as disposições
em contrário este Estatuto entrará em
vigor na data de sua aprovação.

CAPÍTULO 7- Disposições Gerais e
Transitórias

Modelo de Ata Eleitoral
No dia XX do mês XX do ano XXXX ocorreram as eleições do Grêmio Estudantil
(nome do Grêmio) na Escola (nome da Escola).
Concorreram nesta eleição as chapas (nomes das chapas concorrentes).
Votaram nesta eleição (número de estudantes que votaram) alunxs
regularmente matriculados nesta instituição.
Houve (número de votos) votos brancos e votos nulos.
A chapa (nome da chapa) recebeu (número de votos), a chapa (nome da chapa)
recebeu (número de votos ).
Foi eleita a chapa (nome da chapa) para a gestão (ano), cujos membros são:
(colocar o nome de todos os membros da chapa eleita e os cargos que
ocuparão).
Assinam:
Representante da Comissão Eleitoral: (assinatura)
Representantes das Chapas que concorreram: (assinatura) e (assinatura).
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Leis importantes
LEI Nº 7.398, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1985.
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DOS ESTUDANTES DE 1º E 2º GRAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e
em sanciono a seguinte lei:
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.
§ 1º - (VETADO).
§ 2º - A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios serão
estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembléia Geral do corpo
discente de cada estabelecimento de ensino convocada para este fim.
§ 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
estudante observando-se no que couber, as normas da legislação eleitoral.
Art . 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art . 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 04 de novembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República.
JOSÉ SARNEY
Marco Maciel

LEI Nº 1949, DE 08 DE JANEIRO DE 1992
ASSEGURA A LIVRE ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDANTES NA FORMA QUE
MENCIONA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - É assegurada nos Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º grau, públicos
ou privados, a organização livre de Grêmios Estudantis, para representar os
interesses e expressar os pleitos dos alunos.
Art. 2º - É de competência exclusiva dos estudantes a definição das formas, dos
critérios, dos estatutos e demais questões referentes a organização dos Grêmios
Estudantis.
Art. 3º - Aos estabelecimentos de ensino caberá assegurar espaço para
divulgação das atividades do Grêmio Estudantil em local de grande circulação de
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alunos.
Parágrafo único - É assegurada a livre circulação e expressão das entidades
estudantis.
Art. 4º - É garantida a rematrícula dos membros dos Grêmios Estudantis, salvo
por livre opção do aluno ou do responsável nos mesmos estabelecimentos em
que estejam matriculados.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 1992.
LEONEL BRIZOLA
Governador
Autora - Deputada Rose de Souza

LEI Nº 2654, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS
ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE ENSINO NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,faço saber que a Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - cumprimento da legislação trabalhista
III - autorização e avaliação pelo Poder Público *
Art. 2º - O Poder Público, através do Conselho Estadual de Educação autorizará
o funcionamento de instituições privadas de ensino, desde que, obedecidas as
diretrizes gerais da União, as normas específicas e se atendidos os seguintes
requisitos.
I - proposta pedagógica e de organização institucional capazes de assegurar
padrão básico de qualidade;
II - observância do piso salarial, implantação de plano de carreira docente e
técnico-funcional e garantia de capacitação e aperfeiçoamento dos docentes;
III - garantia de participação dos docentes na elaboração e definição das
orientações pedagógicas e da instituição;
IV - capacitação econômica da instituição que viabilize seu funcionamento;
V - previsão de mecanismos que garantam a participação da comunidade escolar
nas decisões dos estabelecimentos;
VI - observância do princípio de liberdade de crença e expressão vedada a
discriminação de qualquer natureza;

32

VII - respeito à liberdade de organização sindical e estudantil;
VIII - a entidade mantenedora do estabelecimento deverá ter no, mínimo, 2/3
(dois terços) de educadores habilitados, entre seus membros;
* VIII - Suprimido pela Lei 3384/2000
IX - transparência na elaboração das planilhas de custos dos estabelecimentos de
ensino, assim como garantia de acesso da comunidade escolar às mesmas.
Art. 3º - Os requisitos estabelecidos no artigo anterior serão observados pelo
Conselho Estadual de Educação como critério para a autorização, fiscalização,
avaliação e controle das instituições privadas de ensino.
Parágrafo único - No caso de descumprirem as disposições desta Lei, os
estabelecimentos particulares de ensino estarão sujeitos a aplicação das
seguintes penalidades:
I - multa a ser fixada entre 1.000 (mil) e 100.000 (cem mil) vezes o valor da UFERJ
(Unidade Fiscal) do Estado do Rio de Janeiro ou qualquer outro título público que
o substituir, mediante conversão de valor proporcional à gravidade da infração;
II - Cassação da autorização para funcionamento.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa)
dias.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1996.
MARCELLO ALENCAR
Governador
Autor da Lei - Carlos Minc

Projeto de Lei Municipal do
Grêmio Livre
EMENTA: ASSEGURA A LIVRE ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL, A
CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE GRÊMIOS ESTUDANTIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
DECRETA:
Art. 1º - A livre organização dos estudantes é expressão de um direito
constitucional e os grêmios estudantis são instrumentos fundamentais para a
construção da cidadania e da democracia em nossa sociedade.
Art. 2º - É assegurada a livre organização estudantil, nos estabelecimentos
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públicos e privados de ensino, e a constituição e organização de Grêmios
Estudantis, entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes,
com finalidades políticas, educacionais, culturais, desportivas e sociais.
§1º - A definição das formas, dos critérios, dos estatutos e demais questões
referentes à organização, eleição e funcionamento dos Grêmios é de competência
exclusiva dos estudantes.
Art. 3º - É assegurada a livre circulação e expressão dos Grêmios Estudantis nas
escolas e nas salas de aula.
Art. 4º - Caberá às unidades de ensino públicas e particulares assegurar um
espaço ou mural para divulgação das atividades e informações do interesse dos
Grêmios Estudantis em local de grande visibilidade, inclusive em suas páginas na
internet, blogs e demais canais de comunicação da unidade, além de garantir:
I - a livre divulgação dos jornais e outras publicações dos Grêmios Estudantis;
II - a utilização dos espaços físicos das escolas para realização de atividades dos
Grêmios e das entidades representativas dos estudantes, desde que não haja
outra atividade anteriormente marcada;
III - uma sala própria para o Grêmio Estudantil, com tamanho que possibilite a
reunião de sua diretoria.
Art. 5º - Os Grêmios Estudantis poderão utilizar praças, teatros, lonas
culturais, bibliotecas e outros aparelhos esportivos, culturais e educacionais
para suas atividades, respeitando, quando existirem, suas regras específicas de
funcionamento.
Art. 6º - O Grêmio Estudantil poderá requerer à direção, secretarias ou outros
órgãos, por meio de oficio, informações relativas à sua unidade escolar.
Parágrafo Único. Os requerimentos de informação deverão ser respondidos no
prazo máximo de trinta dias.
Art. 7º - O Grêmio Estudantil terá direito de participar, com voz e voto, nas
reuniões de conselho de classe e outros conselhos similares nas escolas.
Art. 8º - Cada unidade de ensino deverá reservar um dia do calendário escolar
por bimestre para atividades organizadas pelo seu Grêmio Estudantil.
Art. 9º - É garantida a rematrícula dos membros dos Grêmios Estudantis nas
mesmas unidades em que estejam matriculados, salvo por livre opção do aluno
ou do responsável.
Art. 10º - O descumprimento do disposto nesta lei poderá acarretar a
responsabilização dos diretores e demais profissionais das unidades de ensino.
Art. 11º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Plenário Teotônio Villela, 19 de março de 2014.
Vereador RENATO CINCO (PSOL)
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