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EMENTA: Organização e implementação de Grêmio Estudantil nas Escolas do
enSinO I-undamental da Kede Pública MUniCipal de Carazlnho/K~.

PROJETO DE LEI N° ----DE 10/04/2017

Organização e implementação de Grêmio Estudantil nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede
Pública Munrclpal de Garazlnho/H,S.

JUSTIFICATIVA
" I udo o que acontece no
mundo, seja no meu pais,
na minha cidade ou no
meu bairro, acontece comigo.
I::::ntao,eu precIso participar
das decisões que interferem
na minha vida."
Herberl de Souza (Betinho)

Os jovens são o presente e o futuro de nOS50 Brasil e, sua participação nos diferentes espaços
de organlzaçao, é essencIal para o desenvolvimento de suas potencIalidades, colaborando para
uma sociedade cada vez melhor e promovendo o exercicio da cidadania.
Ü Grêmio I::.studantll é uma organrzaçao sem tlns lucratIVos que representa o Interesse
dosestudantes, com a finalidade de realizar atividades educacionais, civicas, culturais, desportivos
e SOCiaiS.

O Grêmio Estudantil ê o órgão máximo de representação dos estudantes na unidadeeducacional.
Atuando nele, o estudante detende seus dIreitos e Interesses, aprende e desenvolve étIca e
cIdadania na pratica.

Art.1v - rIca assegurada a organrzaçao do GrêmIo I::.studantll como entidade autonoma e
representativa dos interesses individuais elou coletivos dos estudantes das Escolas do Ensino
t-undamental da Kede Publica Munrclpal de carazlnho/K::l.
Art. 2° - A organização, o funcionamento e as atividades do Grêmio Estudantil, serão estabelecidas
no seu estatuto, aprovado em Assemblela Geral pela comunidade estudantil de cada unIdade
escolar, convocada para esse fim.
Art. ;;" - A Ulreção e a Unentação I::.ducaclonal deverão colaborar Gom a organrzaçao e
funcionamento do Grêmio Estudantil, propiciando às condições necessárias ã realização das



atividades propostas.
Art. 4""- O Grêmio estudantil tera por obJetIVos:
1. Integrar a comunidade estudantil;
:lo Uetender direItos mdlvlduals elou coletivos dos estudantes;
3. Incentivar e promover Junto a comunldade estudantIl atIVIdades culturais, civlcas, desportivas e
sociais;
4. Cooperar com o tunclonamento pedagógico e administratIvo da escola, buscando seu
aprimoramento;
o. Uetender um enSino de qualidade que atenda ás demandas da comunidade estudantil e da
sociedade;
o. Kepresentar a comunIdade estudantIl nos canais Instltuclonallzados de participação em debates,
conselhos, seminários, fóruns, painéis, congressos, encontros ...
I. I-omentar a partlclpaçao democrática dos estudantes em espaços cnados pelo Poder Publ1co
Municipal, Estadual e Federal, e seus órgãos elou departamentos, para debater e elaborar políticas
públicas educaCionaiS.
Art. 5Q

- O processo de organização e implementação do Grêmio Estudantil nas escolas da Rede
I-'úbllca MUniCipal de Carazlnho/KB, será coordenado pelo ::5ervlço de Onentaçao educaCional,
juntamente com uma Comissão Eleitoral, a ser constituida por, no mínimo, 03 (três) representantes
eleitos pelos Representantes de I urmas (R I ), formado por estudantes indicados pelas respectIVas
turmas existentes na escola;
S 1"" - A Assemblela de Kepresentantes de 1urmas, será a Instancla de deliberação dos cntérlos de
composição da Comissão Eleitoral respeitando o minimo de 02 (dois) alunos (as) por turno,
quando houver.
S 2v - Os representantes mdlcados para compor a COmlssão eleItoral, não poderão partiCIpar das
chapas que irão concorrer á Diretoria do Grêmio Estudantil.
Art. OU - ~ão CompetênCias da ComIssão I:::.leltoral:
I - Solicitar a direção da unidade escolar apoio e infraestrutura para a realização do processo
eleitoral;
11- Elaborar o estatuto e convocar Assembleia Geral para sua aprovação;
111- I::.laboraro regImento eleitoral apOs aprovação do estatuto;
IV - Elaborar e divulgar o edital contendo todas as informações e documentos necessários para
inSCriçãodas chapas concorrentes.
Art. r - Poderâ candidatar-se â composição das chapas para concorrer as funções definidas no
I:::.statutodo GrêmIO I::.studantJ1,os (as) alunos(as) regularmente matnculados a partir do o""ano do
Ensino Fundamental.
Art. ~v _ As chapas concorrentes para partiCiparem do processo eletiVO deverâo atender todas as
exigências publicadas no edital.
I-'aragrato UOlCO- Os demaIS procedimentos, no que couber às normas da legiSlação eleitoral,
deverão constar no regimento, elaborado para este fim.
Art. \:;lu _ A Comlssao I:::.leltoraldeverá assegurar as chapas concorrentes, o espaço para dIVulgação
do J-Jlanode Açao Junto a comunidade estudantil.
Art. 10 - Aos membros da Comissão Eleitoral fica vedado qualquer tipo de manifestação de apoio
ás chapas concorrentes.

Art. 11 - O processo de escolha sera realizada por voto dIreto e secreto com a partIcipação
facultativa de toda comunidade estudantil do Ensino Fundamental matriculada na unidade escolar.
Art. 12 - ü periodo do mandato da chapa eleita será definido no estatuto aprovado na Assemblela
Gerai, não podendo ufirapassar o prazo de dois anos.
Art. 13 - Ao termmo do processo eleItoral a comlssao eleItoral devera disponibIlizar 05 resultados
para divulgação oficial no âmbito unidade escolar.



Art. 14 - Divulgado o resultado, a Comissão Eleitoral deverá enviar para a Direção e para ola
protessor/a responsável pela Orlentaçao t:ducaclonal uma cópia da ata das eleições, constando os
nomes dos integrantes da chapa eleita que irão compor a Direção do Grêmio Estudantil.
Art. 1::>- r- Inallzando o processo eleitoral, a comlssao !:.Ieltoral sera extinta.
Art. 1ti - Aos estabeleCimentos de ensino caberá assegurar espaço para divulgação das atIVidades
do Grêmio Estudantil em local de grande circulação de alunos.
I-'arágrato ÚniCO- !:. assegurada a lIVre Circulação e expressa0 das entidades estudantis.
Art. 17 - A Direção da Escola e o Serviço de Orientação Educacional deverâo reconhecer o Grêmio
!:.studantll e sua dlreçao eleita nos espaços em que estIVer prevista a representação dos
estudantes.
Art. 1ts - Kevogadas as diSpOSições em contrario, esta lei entrará em vigor na dala de sua
publicação.
Keglstre-se e Publique-se:

AV IüKIA UÜV~K~AUüK
LUCAS GABRIEL LOPES - PMDB

Sala Antonio Libório Bervian, em 10/04/2017.

Lucas Gabriel Lopes - PMDB
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