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 ESTATUTO  DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADES, DURAÇÃO E OBJETIVOS

Artigo 1º -  O Grêmio Estudantil é a entidade que representa os estudantes da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental ____________, oficialmente fundado em __/__/____, 

com sede na Rua_________________, nº____, Bairro_________________, na cidade de 

Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de integrar os estudantes 

entre si, com a comunidade escolar e conscientizar para o exercício da cidadania.

Parágrafo único -  O Grêmio Estudantil  é regido pelo presente estatuto, aprovado em 

assembleia geral dos estudantes, convocada para este fim por tempo indeterminado.

Artigo 2º - O Grêmio tem por objetivos:

I- Congregar os alunos da escola;

II- Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos;

III-  Incentivar  a  liderança,  cultura  literária,  artística,  política  e  desportiva  entre  seus 

membros;

IV-  Promover  a  cooperação  entre  a  comunidade  escolar,  buscando  enriquecer  as 

oportunidades da educação em geral;

V- Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, político, desportivo 

e social com outras entidades estudantis;

VI- Lutar pela adequação do ensino às reais necessidades da comunidade escolar;

VII- Lutar pela democracia, independência, liberdade, respeito e dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 



sociais garantidos na Constituição e nas leis (redação parcial do art.15 do ECA);

VIII- Zelar pelo patrimônio da Escola.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 3º - São instâncias deliberativas do Grêmio:

I- Assembleia geral dos estudantes;

II- Conselho de representantes de classe;

III- Diretoria do Grêmio.

Artigo 4º - A cada eleição do Grêmio, a equipe diretiva indica um professor coordenador, 

referendado pelos agremiados, com as seguintes atribuições:

I- Acompanhar as reuniões bimestrais do Conselho de Representantes de Classe (CRC), 
as  reuniões  mensais  da  Diretoria  do  Grêmio  e  o  processo  de  eleição  do  Grêmio 
Estudantil;
II- Orientar a elaboração e a execução do plano anual de trabalho do Grêmio.

DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 5º - A assembleia geral é o órgão máximo de deliberação da entidade, nos termos 

deste  estatuto,  e  compõe-se  de  todos  os  estudantes  regularmente  matriculados  na 

Escola, que têm direito a voto. A assembleia geral se realiza no recinto da Escola, com 

prévia comunicação à equipe diretiva.

Artigo 6º -  A assembleia geral reúne-se ordinariamente:

I- Para tomar ciência do relatório das atividades desenvolvidas pela diretoria, ao término 

de cada ano letivo;

II- Para apresentação e posse da nova diretoria.

Parágrafo único -  A convocação para a assembleia  geral  é  feita  pelo  presidente  do 

grêmio, por meio de edital, divulgado com, no mínimo, 48 horas de antecedência.

Artigo 7º -  A assembleia geral reúne-se extraordinariamente quando convocada por 2/3 

do Conselho de Representantes de Classe ou por metade mais um dos membros da 

diretoria do grêmio. Em qualquer caso, a convocação é feita com, no mínimo, 24 horas de 



antecedência, discriminando e fundamentando todos os assuntos a serem tratados – caso 

não sejam previstos neste estatuto.

Artigo 8º - As assembleias gerais ordinárias e extraordinárias são realizadas, em primeira 

convocação, com a presença de mais da metade dos alunos da escola ou, em segunda 

convocação,  trinta minutos após, com qualquer número de alunos presentes.

Parágrafo único -  A diretoria é responsável pela manutenção da limpeza e ordem dos 

espaços utilizados, quando for realizado qualquer evento ou reunião.

Artigo 9º - Compete à assembleia geral:

I – Aprovar e reformular o Estatuto do Grêmio;

II – Eleger a diretoria do grêmio, quando por aclamação;

III- Discutir as propostas apresentadas por qualquer um de seus membros;

IV-  Destituir  membros  da  Diretoria  do  Grêmio,  garantido  o  direito  de  defesa,  por,  no 

mínimo, 2/3 dos votos;

V- Receber e apreciar  os relatórios das Coordenações de cada Departamento do Grêmio.

DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DE CLASSE

Artigo  10  -  O Conselho  de  Representantes  de  Classe  é  a  instância  intermediária  e 

deliberativa do grêmio, constituído por alunos eleitos anualmente em cada turma.

Artigo 11 -  O Conselho de Representantes de Classe reúne-se ordinariamente a cada 

bimestre e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente do Grêmio Estudantil, 

acompanhado pelo professor coordenador.

Artigo 12 - Compete ao Conselho de Representantes de Classe:

I- Discutir e votar as propostas do plano anual de trabalho da diretoria do grêmio;

II- Zelar pelo cumprimento do estatuto e deliberar sobre casos omissos;

III- Assessorar a diretoria do grêmio em suas atividades;

IV-  Deliberar  sobre  assuntos  de  interesse  geral  dos  alunos  e  de  cada  classe 

representada.



DA DIRETORIA

Artigo 13 - A diretoria do grêmio é constituída pelos seguintes membros:

I- Presidente;

II- Vice-presidente;

III- Primeiro e Segundo secretários;

IV- Coordenador do Departamento de Cultura (titular e suplente);

V- Coordenador do Departamento de Esporte e Lazer (titular e suplente);

VI- Coordenador  do Departamento de Comunicação (titular e suplente).

Parágrafo único - Fica vedado o acúmulo de cargos da Diretoria.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 14 - Compete à Diretoria do Grêmio: 
I- Elaborar o plano anual de trabalho, submetendo-o ao Conselho de Representantes de 

Classe;

II- Colocar em prática o plano aprovado;

III- Elaborar o Regimento Interno do Grêmio Estudantil em consonância com a Proposta 

Política Pedagógica da escola, quando de sua criação/fundação;

IV- Divulgar para a assembleia geral:

a) As normas que regem o grêmio;

b) As atividades desenvolvidas pela diretoria, ao término de cada ano letivo.

V- Tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, e submetê-las ao Conselho 

de Representantes de Classe;

VI- Reunir-se, ordinariamente,  uma vez por mês,   e, extraordinariamente, a critério do 

Presidente do Grêmio Estudantil ou de 2/3 da diretoria;

VII - Promover o entrosamento e  integração entre os estudantes e a comunidade escolar, 

fortalecendo os laços de solidariedade, companheirismo e cooperação. 

Artigo 15 - Compete ao Presidente:
I-  Representar o Grêmio Estudantil dentro e fora da Escola;

II- Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias da diretoria;



III- Assinar, juntamente com o secretário, a correspondência oficial do grêmio;

IV- Respeitar e fazer cumprir as normas do presente Estatuto.

Artigo 16 - Compete ao Vice-Presidente:
I- Auxiliar o presidente no exercício de suas funções;

II- Substituir o presidente em casos de ausência, impedimento temporário, renúncia ou 

vacância.

Artigo 17 - Compete ao Secretário:
I- Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e enviar convites;

II- Redigir e assinar as atas das reuniões;

III- Redigir e assinar, junto com o Presidente, a correspondência oficial do grêmio;

IV- Manter em dia os arquivos da entidade.

Parágrafo único -  Na ausência do primeiro secretário, as atribuições do mesmo serão 

assumidas pelo segundo secretário.

Artigo 18 - Compete ao Coordenador do Departamento de Cultura:
I- Promover conferências, exposições, concursos, recitais, shows e outras atividades de 

natureza cultural;

II- Manter relações com entidades culturais;

III- Organizar grupos teatrais, musicais e culturais.

Artigo 19 - Compete ao Coordenador do Departamento de Esporte e Lazer:
I- Coordenar e orientar atividades esportivas e recreativas para estudantes;

II- Organizar eventos como campeonatos, gincanas e oficinas de brinquedos.

Artigo 20 - Compete ao Coordenador do Departamento de Comunicação:
I-  Responder  pela  comunicação da diretoria  com os alunos à direção da Escola  e  à 

comunidade;

II- Manter os coordenadores do Grêmio  informados sobre os assuntos de interesses da 

Escola e dos alunos;

III-  Divulgar  as  notícias  de  interesse dos estudantes  (seja  por  meio  de  jornal,  mural, 

boletim do grêmio, página na internet ou de uma rádio comunitária).



CAPÍTULO IV
DOS COMPONENTES

Artigo 21 -  O Grêmio é composto por todos os  alunos  regularmente matriculados na 

Escola.

Artigo 22 - São direitos dos componentes:

I- Participar de todas as atividades do grêmio, inclusive reuniões de diretoria;

II- Votar e ser votado, observadas as disposições deste Estatuto;

III- Encaminhar observações e sugestões à diretoria do grêmio.

Artigo 23 - São deveres dos componentes:

I- Conhecer e cumprir as normas deste Estatuto;

II- Denunciar à diretoria do grêmio qualquer violação aos direitos dos estudantes;

III- Colaborar com o fortalecimento do Grêmio.

CAPÍTULO V
DA ELEIÇÃO

Artigo 24 - São condições para ocupar os cargos eletivos do grêmio:

I-  Estar  regularmente  matriculado  na  Escola,  no  mínimo  no  6º  ano  do  Ensino 

Fundamental,  para os cargos de Presidente, Vice e Secretários;

II- Ser assíduo e pontual às aulas.

Artigo  25 -  No caso de chapa única,  a eleição poderá ser  realizada por  aclamação. 

Havendo mais de uma chapa, por voto direto e secreto.

Parágrafo único - Todo aluno regularmente matriculado na Escola tem direito a voto.

Artigo 26 - A eleição do Grêmio Estudantil será realizada, preferencialmente, na segunda 

quinzena do mês de abril.  O mandato da diretoria tem duração de 2 (dois) anos após a 

posse, sendo permitida uma reeleição. 

Artigo 27 - A comissão Eleitoral será constituída  por, número ímpar, pelo menos 3 (três) 

integrantes, eleita entre os representantes de turmas, com antecedência mínima de 30 



(trinta dias), do término da gestão, composta, preferencialmente, por alunos de todos  os 

turnos em funcionamento na Escola, os quais não podem concorrer à eleição.

 

Parágrafo único - A comissão define o calendário e regras eleitorais que devem conter: 

01)  Prazo  de  inscrição  de  chapas;  02)  Período  de  campanha;  03)  Data  da  eleição, 

observados os prazos previstos neste Estatuto e Regimento Interno do Grêmio.

Artigo 28 - A apuração dos votos deve acontecer imediatamente após o final da eleição 

do último turno da escola.

Paragrafo único - A mesa apuradora dos votos é composta pela Comissão Eleitoral,  um 

representante de cada chapa concorrente, pelo professor  coordenador e um membro da 

equipe diretiva.

Artigo 29 - É considerada vencedora a chapa que obtiver maioria simples dos votos.

§ 1º  Havendo empate, será realizada nova eleição, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Persistindo o empate, será considerado o critério idade, sendo eleita a chapa cujo 

presidente for o mais velho.

§ 3º Em caso de fraude comprovada, a mesa apuradora deve anular a eleição e marcar 

nova data. A chapa que comprovadamente estiver envolvida na fraude será vedada de 

candidatar-se novamente.

Artigo  30  -  A posse  da nova  diretoria  dar-se-á  logo após o  término do escrutínio  e 

declaração da chapa vencedora  ou no prazo de até 10 (dez) dias.

CAPÍTULO VI
DA VACÂNCIA

Artigo  31  -  Ocorrerá  a  vacância  de  membros  da  Diretoria  do  Grêmio  por  renúncia, 

desligamento da unidade escolar ou destituição.

§ 1º  O desligamento do aluno dar-se-á por transferência ou conclusão de estudos.

§ 2º Poderão ser destituídos da Diretoria do Grêmio, membros que descumprirem normas 

do presente Estatuto, decidido em assembleia geral extraordinária, assegurado o direito 

de defesa  e o contraditório.

§ 3º  Em caso  de vacância de qualquer dos cargos previstos no artigo 13, deverá  ser 



registrada ata.

Artigo 32 - Na vacância do cargo de Presidente da Diretoria do Grêmio, assumirá o Vice-

Presidente.

Artigo  33  -  Na   vacância  simultânea  do  cargo  de  Presidente  e  Vice-Presidente  da 

Diretoria  do  Grêmio,  o  detentor  do  cargo  de  Secretário  juntamente  com  o  professor 

coordenador do Grêmio da Escola, convocarão nova eleição no prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 34 - Na vacância dos demais cargos da Diretoria do Grêmio, compete ao suplente 

ocupar o(s) cargo(s) vago(s). Caso não haja disponibilidade de suplente para ocupar a 

vaga,  a  diretoria  do Grêmio,  juntamente com o professor  coordenador,  promoverão a 

escolha, seja por indicação, aclamação ou por interesse, dentre os membros do Conselho 

de Representantes de Classe.

Parágrafo único - Para o suplente ocupar o cargo de secretário deverá ser observado o 

disposto no artigo  24, inciso I. 

Artigo 35 -  Nos casos de vacância previstos no presente Estatuto, o mandato será de 

complementação, considerando-se:

I – como uma gestão, se a complementação for pelo período superior a 50% (cinquenta 

por cento) do período para o qual foi eleito o titular do cargo vago; e

II – como não sendo de uma gestão, se a complementação for pelo período inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do período para o qual foi eleito o titular do cargo vago.

CAPÍTULO VII
DO REGIME DISCIPLINAR

Artigo 36 - Constituem infrações disciplinares:

I-  Usar  o  Grêmio  para  finalidades  diferentes  de  seus  objetivos,  visando  o  privilégio 

pessoal ou de grupo específico;

II- Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto;

III- Praticar atos que ridicularizem a Escola, a Entidade, seus componentes ou símbolos;

IV- Atentar contra os bens materiais da Escola ou contra a integridade física ou moral de 

seus membros.



Parágrafo único - A Diretoria do Grêmio e o Conselho de Representantes de Classe são 

os  órgãos  competentes  para  apurar  e  mediar  as  irregularidades  descritas  acima, 

garantida a ampla defesa e o contraditório.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo  37 -  O presente Estatuto  pode ser  modificado mediante proposta de qualquer 

membro do Grêmio, desde que a mudança seja  de acordo com a legislação vigente e 

aprovada em assembleia geral de estudantes convocada para este fim.

Artigo 38 - A dissolução do grêmio só ocorre no caso de encerramento das atividades da 

Escola.

Artigo  39  -  Este  Estatuto  entra  em vigor  após sua aprovação  em assembleia  geral, 

configurando  a  entidade  Grêmio  Estudantil,  representante  dos  estudantes  do  referido 

estabelecimento  educacional,  com  finalidades  pré-estabelecidas  neste  Estatuto,  não 

podendo ser proibido ou cancelado por nenhum indivíduo, grupo ou autoridade, conforme 

Lei Federal 7.398/85.

Caxias do Sul,____de ___________________de 20_____.


