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ESTATUTO DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

DA ETEC TAKASHI MORITA 

 

生徒会絆 

(SEITO-KAI KIZUNA) 

Estatuto desenvolvido pelos alunos da Etec Takashi Morita, com o objetivo de fazer 

um Grêmio Estudantil que possa representar da melhor maneira todos os estudantes 

da escola e extensões, sempre lutandovisando por melhorias.  
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CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS 

Art. 1º O Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita é o órgão máximo de 

representação dos estudantes da Etec Takashi Morita, localizado na cidade de São 

Paulo e fundado em 11/09/2013 com sede nesta Unidade de Ensino. 

Parágrafo Único — As atividades do Grêmio reger-se-ão pelo presente Estatuto 

aprovado em Assembleia Geral convocada para este fim. 

Art. 2º O Grêmio tem por objetivos: 

I – Representar o corpo discente de forma justa e transparente; 

II – Defender os interesses coletivos dos alunos da escola; 

III – Incentivar a cultura literária, artística, desportiva e o senso crítico de seus 

membros; 

IV – Promover a cooperação entre administradores, funcionários, professores e 

alunos no trabalho escolar, buscando seus aprimoramentos, tornando assim o 

espaço mais coletivo; 

V – Realizar intercâmbio e colaboração de caráter sociocultural e educacional com 

outras instituições, como ONGs (Organizações Não Governamentais), órgãos 

ligados ao Movimento Estudantil, dentre outros; 

VI – Obter através da associação de alunos, a junção de ideias para que todos os 

membros colaborem para a melhoria do ambiente escolar; 

VII – Se organizar de maneira VERTICAL, ou seja, com hierarquias, assim visando 

uma melhor organização, melhor divisão de tarefas, e consequentemente, um 

melhor empenho do Grêmio em suas atividades; 

VIII – Lutar pela verdadeira democracia dentro e fora da escola; 

IX – Gerenciar a presença de ex-gremistas nas reuniões, atividades, 

comemorações, ou eventos organizados pelo Grêmio.  
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CAPÍTULO II – DO PATRIMÔNIO, SUA CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO 

Art. 3º A Direção da Unidade Escolar não será imediata responsável pelo Grêmio. 

Art. 4º O patrimônio do Grêmio se constituirá por: 

I – Contribuição voluntária de seus membros; 

II – Contribuição de Terceiros (tais como parcerias); 

III – Rendimentos de bens móveis e imóveis que o Grêmio venha a possuir (como 

material esportivo); 

IV – Rendimentos arrecadados em promoções da entidade (tais como eventos). 

§ 1º Semestralmente todos os membros da Presidência, Secretaria e Equipe de 

Financeiro do Grêmio deverão assinar um recibo para o Conselho de 

Representantes e Ex-Alunos, apresentando-lhes todos os bens da entidade. Estes 

por sua vez deverão fazer a apuração do recibo entregue e comparar com os 

recibos anteriores. 

§ 2º Em caso de ser constatada alguma irregularidade na gestão dos bens, o 

Conselho de Representantes e Ex-Alunos fará um relatório e entregará para os 

demais associados, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

§ 3º O Grêmio não se responsabilizará por obrigações contraídas por indivíduos ou 

grupos de alunos, sem prévia manifestação de interesse da parte dos solicitantes 

e um consenso entre as partes. 

§ 4º O Grêmio será responsável por seus bens. 
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CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

Art. 5º São instâncias deliberativas do Grêmio: 

I – Assembleia Geral dos Estudantes; 

II – Conselho de Representantes e Ex-Alunos; 

III – Hierarquia Interna do Grêmio. 

Art. 6º A Presidência é o órgão máximo de decisão da entidade nos termos deste 

Estatuto, a qual é responsável pela viabilização das ações mediante concordata entre 

estes e os demais participantes do Grêmio. Compõe-se dos alunos eleitos 

legitimamente pela Assembleia Geral. 

SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES 

Art. 7º A Assembleia Geral dos Estudantes é constituída por todos os alunos que 

estejam cursando o Ensino Médio, Técnico ou Integrado na Unidade de Ensino e suas 

Extensões. 

Art. 8º A Assembleia Geral dos Estudantes se reunirá ordinariamente: 

I – Ao menos uma vez ao semestre, num dia e horário mais conveniente a seus 

participantes; 

II – Serão discutidos assuntos fixos em pauta: 

a) Prestação de contas pela Tesouraria; 

b) Projetos em fase “pré”, “trans” e “pós” de acontecimentos; 

c) Situação do Grêmio; 

d) Projetos de cada Equipe; 

e) Ouvidoria (reclamações, sugestões e dúvidas); 

f) Assuntos que possam porventura não estar elencados aos tópicos citados, mas 

que apresentam urgência de discussão. 

Parágrafo Único — A convocação para a Assembleia Geral dos Estudantes será 

feita com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas, sendo esta de 

competência de a Secretaria do Grêmio organizar e a Equipe de Comunicação do 

Grêmio divulgar. 
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Art. 9º A Assembleia Geral dos Estudantes se reunirá extraordinariamente quando: 

I – Convocado por um terço (1/3) do Conselho de Representantes de Turma; 

II – Por cinquenta por cento (50%) mais um (1) dos membros do Grêmio; 

III – Convocada pela Presidência ou Secretaria do Grêmio Estudantil. 

Parágrafo Único — Em quaisquer casos, a convocação será feita com 

antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas, com discriminação completa e 

fundamentada dos assuntos a serem tratados caso não previstos neste Estatuto. 

Art. 10 A Assembleia Geral dos Estudantes poderá atuar de modo fragmentado 

quando houver a necessidade de uma convocação ordinária ou extraordinária, porém, 

cinquenta por cento (50%) mais um (1) dos componentes da Assembleia não possam 

comparecer. 

a) Para efetivar as ações da modalidade fragmentada, ao menos dois terços (2/3) 

dos alunos do Ensino Integrado deverão assinar um documento comprovando 

a ciência e aprovação dos assuntos tratados; 

b) O Conselho de Representantes e Ex-Alunos deverá fiscalizar e através de um 

documento validar o procedimento. 

§ 1º Em quaisquer casos, a notificação deverá ser feita com antecedência mínima 

de quarenta e oito (48) horas, com discriminação completa e fundamentada dos 

assuntos a serem tratados caso não previstos neste Estatuto. 

§ 2º Caso seja constatada alguma irregularidade, caberá ao Conselho de 

Representantes e Ex-Alunos tomar as medidas cabíveis. 

§ 3º Embora ocorra de modo fragmentado o processo deverá ser registrado em 

Livro ATA.  

Art. 11 Compete à Assembleia Geral dos Estudantes: 

I – Aprovar e/ou solicitar alterações no Estatuto do Grêmio; 

II – Discutir e votar teses, recomendações, moções, adendos e propostas 

apresentadas por qualquer um de seus membros, repassando as aceitas 
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primeiramente a Coordenação de Equipe que irá direcionar à Equipe que compete 

a realização do (a) mesmo (a); 

III – Denunciar, suspender ou destituir associados do Grêmio de acordo com 

resultados de inquéritos precedidos, desde que comunicado e garantido o direito 

de defesa do acusado, sendo que qualquer decisão tomada neste sentido seja igual 

ou superior a dois terços (2/3) dos votos; 

IV – Receber e considerar os relatórios da Equipe de Financeiro e sua prestação 

de contas, apresentada juntamente com o Conselho de Representantes e Ex-

Alunos; 

V – Marcar, caso necessário, uma Assembleia Geral Extraordinária, com dia, hora 

e pautas fixadas. 
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SEÇÃO II – DO CONSELHO DE REPRESENTANTES E EX-ALUNOS 

Art. 12 O Conselho de Representantes e Ex-Alunos é a instância intermediária de 

deliberação do Grêmio, sendo o órgão de representação exclusiva dos estudantes e 

ex-alunos. O mesmo será constituído pelos representantes eleitos pelos estudantes 

de cada turma e, ex-alunos que desejem colaborar com Grêmio Estudantil. 

Art. 13 O Conselho de Representantes e Ex-Alunos se reunirá ordinariamente quando 

convocada a Assembleia – e suas modalidades de convocação – e, 

extraordinariamente quando convocado pelo Grêmio Estudantil ou caso haja 

necessidade. 

Parágrafo Único — O Conselho de Representantes e Ex-Alunos funcionará com a 

presença mínima de dois terços de seus membros de Ensino Integrado, 

deliberando por maioria simples de voto. 

Art. 14 Sendo o Conselho de Representantes e Ex-Alunos o conjunto de 

representantes de turmas e ex-alunos da Etec Takashi Morita e das classes 

descentralizadas, o mesmo poderá ser reformulado anualmente ou semestralmente 

(variando de acordo com as necessidades das turmas). 

Art. 15 Compete ao Conselho de Representantes e Ex-Alunos: 

I – Discutir e votar sobre propostas da Assembleia Geral dos Estudantes e do 

Grêmio; 

II – Zelar pelo cumprimento do Estatuto do Grêmio e deliberar sobre os casos 

omissos; 

III – Assessorar as Equipes do Grêmio na execução de seus programas conforme 

fizerem solicitações; 

IV – Apreciar as atividades da Presidência do Grêmio, podendo convocar para 

esclarecimentos qualquer um de seus membros; 

V – Deliberar, dentro dos limites legais, sobre assuntos do interesse do corpo 

discente de cada turma representada; 
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VI – Examinar os livros contábeis e papéis de escrituração da entidade, a situação 

de caixa e os valores em depósito; 

VII – Lavrar o Livro de “Atas e Pareceres” do Conselho de Representantes e Ex-

Alunos com os resultados dos exames procedidos; 

VIII – Recolher da Tesouraria recibo discriminando os bens do Grêmio; 

IX – Convocar caso necessária, uma Assembleia Geral Extraordinária; 

X – Ajudar na apuração de votos no caso de uma Assemblei Geral para definição 

dos altos cargos do Grêmio; 

XI – Fiscalizar e validar a modalidade fragmentada da Assembleia Geral dos 

Estudantes.  
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SEÇÃO III – DA HIERARQUIA INTERNA DO GRÊMIO 

Art. 16 Como descrito no Art. 2º, o Grêmio estará organizado de maneira vertical, ou 

seja, com hierarquias. Segue abaixo a forma hierárquica do Grêmio Estudantil: 

a) Presidência — constituída por um(a) Presidente e Vice-Presidente; 

b) Secretariado — constituído por um(a) Secretário(a) Geral; 

c) Coordenação de Equipes — constituída por um(a) Coordenador(a) de Equipe; 

d) Financeiro — constituído pelo(a) Tesoureiro(a) e Equipe de Financeiro; 

e) Comunicação — constituída por duas equipes: Mídia e Relações Públicas; 

f) Ação Social e Meio ambiente — constituída pela Equipe de Cultura e Esporte; 

Parágrafo Único — Cada equipe do Grêmio Estudantil terá um líder nomeado de 

acordo com as regras previstas neste Estatuto. 

Art. 17 Compete a Presidência do Grêmio Estudantil: 

I – Ser a representação máxima do Grêmio Estudantil dentro e fora da Unidade de 

Ensino e suas Extensões; 

II – Aprovar ou vetar total ou parcialmente, quaisquer projetos de execução do 

Grêmio Estudantil; 

III – Nomear e exonerar o Secretário e/ou Tesoureiro mediante justificativa plausível 

aprovada pela Assembleia Geral; 

 IV – Nomear e exonerar componentes responsáveis pela Coordenação de Equipes; 

V – Nomear e exonerar os Líderes das Equipes do Grêmio, mediante votação 

interna e aprovação de 50% mais 1 dos gremistas; 

VI – Fiscalizar o funcionamento de todos os membros nomeados (Secretariado, 

Tesouraria, Líderes de Equipes); 

VII – Convocar a Assembleia Geral em quaisquer modalidades; 

VIII – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto; 

IX – Convocar reuniões internas ordinárias e extraordinárias do Grêmio. 
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Parágrafo Único — A Presidência do Grêmio Estudantil deverá ser constituída de 

um Presidente e Vice-Presidente eleitos somente pela Assembleia Geral. 

Art. 18 Compete ao Secretariado do Grêmio Estudantil: 

 I – Auxiliar a Presidência gremial; 

II – Administrar o Grêmio através da fiscalização e gerenciamento monetário, 

material e humano do Grêmio, Livro ATA, projetos, equipes e seus respectivos 

líderes, relações interiores e exteriores; 

III – Aprovar ou vetar total ou parcialmente, quaisquer projetos de execução do 

Grêmio Estudantil mediante apresentação de uma justificativa plausível e ciência 

da Presidência; 

IV – Solicitar à Assembleia Geral a nomeação ou exoneração do Presidente, Vice-

Presidente e/ou Tesoureiro, justificando tal ato mediante aprovação da mesma; 

V – Nomear e exonerar os Líderes das Equipes do Grêmio, mediante votação 

interna e aprovação de 50% mais 1 dos gremistas; 

a) A Presidência poderá vetar tais atos mediante justificativa plausível. 

 VI – Nomear e exonerar componentes responsáveis pela Coordenação de Equipes; 

VII – Convocar a Assembleia Geral; 

VIII – Apresentar à Assembleia Geral um relatório com o resumo do andamento do 

Grêmio Estudantil; 

IX – Convocar reuniões internas ordinárias e extraordinárias mediante aprovação 

da Presidência do Grêmio. 

X – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto; 

§ 1º — O Secretariado do Grêmio Estudantil deverá ser constituída de um 

Secretário Geral eleito pela Assembleia Geral, ou nomeado pela Presidência, ainda 

sim, mediante aprovação da Assembleia Geral. 

§ 2º — Na eventual ausência da Presidência do Grêmio Estudantil (sejam por 

questões burocráticas – ex: exoneração – ou apenas presenciais), o Secretariado 
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do Grêmio Estudantil estará responsável de tomar a frente do Grêmio, até o retorno 

da mesma. 

Art. 19 Compete a Tesouraria do Grêmio Estudantil: 

 I – Administrar os bens materiais e monetários do Grêmio Estudantil; 

II – Apresentar ao Secretariado do Grêmio Estudantil um relatório mensal contendo 

os bens que o Grêmio possui e adquiriu no mês, sejam eles monetários ou 

materiais, assim também como os gastos, perdas, trocas etc.; 

III – Auxiliar e coordenar a Equipe de Financeiro na aquisição de bens 

(materiais/monetários) para o Grêmio Estudantil, sendo a Tesouraria a 

representante máxima da Equipe de Financeiro; 

IV – Administrar os gastos mensais do Grêmio Estudantil, assim também como criar 

planos para melhor utilização do Caixa do Grêmio; 

V – Auxiliar e fiscalizar os gastos que ocorrerão em projetos das Equipes do 

Grêmio; 

VI – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto. 

Parágrafo Único — A Tesouraria do Grêmio Estudantil deverá ser constituída de 

um Tesoureiro nomeado pela Presidência e/ou Secretariado do Grêmio Estudantil, 

ainda sim, mediante aprovação da Assembleia Geral dos Estudantes. 

Art. 20 Compete a Coordenação de Equipes: 

I – Orientar e auxiliar as Equipes do Grêmio Estudantil e seus respectivos líderes 

em suas atividades; 

a) No caso da Equipe de Financeiro, deverá coordena-la juntamente a 

Tesouraria, porém esta terá maior peso de decisão sobre a mesma. 

II – Indicar gremistas à liderança de Equipes, mediante aprovação de cinquenta por 

cento (50%) mais um (1) dos membros do Grêmio; 

III – Auxiliar o Secretariado do Grêmio Estudantil em suas atividades referentes às 

equipes; 



 

Formatado: Normal, Centralizado

IV – Fiscalizar as atividades das Equipes do Grêmio Estudantil, organizar 

cronogramas de reuniões, monitorar a assiduidade dos membros; 

VI – Apresentar à Assembleia Geral, juntamente ao Secretariado, as atividades e 

projetos do Grêmio Estudantil, bem como o andamento dos mesmos. 

VII – Realizar as demais funções previstas neste Estatuto. 

Parágrafo Único — O Coordenador(a) de Equipe deverá ser eleito internamente 

mediante a votação dos membros Grêmio, sendo necessário para sua aprovação 

cinquenta por cento (50%) mais um (1) dos votos. 

Art. 21 Compete às Equipes do Grêmio Estudantil: 

I – Elaboração, execução e fiscalização de projetos direcionados à área da Equipe; 

II – Apresentar relatórios semanais ao Secretariado do Grêmio com informações 

sobre o andamento dos projetos, principais atividades exercidas, novas propostas 

de projetos, gastos com projetos; 

III – Ter um líder nomeado pela Presidência ou Secretaria e aprovado por 50% 

(cinquenta por cento) mais um (1) dos membros do Grêmio mediante votação; 

a) No caso da Equipe de Financeiro, o Tesoureiro também poderá fazer a 

nomeação de um líder para a mesma; porém a aprovação ainda dependerá 

de cinquenta por cento (50%) mais um (1) dos membros do Grêmio. 

IV – Realizar e/ou auxiliar as demais funções previstas neste Estatuto que se 

direcione com à área da Equipe. 

§ 1º — A parte de Comunicação será responsável por manter um elo entre o Grêmio 

e os alunos da Unidade de Ensino e suas Extensões. É constituída por duas 

Equipes: 

 I – Equipe de Mídia – responsável por: 

a) Desenvolver a parte Audiovisual do Grêmio Estudantil, assim como são 

responsáveis de trabalhar também a parte da Publicidade e Propaganda 

do Grêmio. 
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b) Utilizar dos diversos meios de comunicação – sejam físicos ou virtuais – 

para melhor manter a inteiração entre Grêmio e os Alunos. 

 II – Equipe de Relações Públicas – responsável por:  

a) Manter os alunos informados dos projetos do Grêmio; passar avisos de 

reuniões, convocações de Assembleias Gerais, calendário do Grêmio, 

datas importantes de eventos que o Grêmio venha realizar – sejam eles 

menores, ou maiores etc. 

b) Comunicação do Grêmio Estudantil com a parte mais exterior da escola, 

sejam elas a comunidade aos arredores da escola, as Extensões da Etec 

Takashi Morita, outros Grêmios Estudantis, entidades do Movimento 

Estudantil e assim por diante.  

c) A função de prestar diretamente ao Secretariado do Grêmio Estudantil 

relatórios sobre suas atividades e, para cada projeto ou ação externa, 

deverá pedir autorização direta ao Secretariado do Grêmio. 

§ 2º — A Equipe de Cultura e Esporte é responsável por projetos que tratem de 

assuntos Culturais e Esportivos. 

I – Podem ser considerados Culturais e/ou Esportivos os projetos que tratem 

de: 

a) Estudos sobre diversos costumes de uma população e seu 

desenvolvimento; 

b) Projetos artísticos, jogos lícitos (cooperativos ou competitivos), 

confraternizações, campeonatos, palestras, debates ou projetos de 

conscientização; 

c) Projetos de âmbito físico ou natural da escola, tais como ecológicos, de 

preservação do patrimônio escolar, lazer etc. 

§ 3º — A Equipe de Financeiro está responsável por desenvolver projetos para 

aquisição de bens materiais e monetários para o Grêmio Estudantil. Conseguir 

parcerias com empresas e instituições, todos mediante aprovação da Tesouraria 

do Grêmio. 
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a) A Equipe também é responsável por auxiliar a Tesouraria do Grêmio 

Estudantil na fiscalização e gerenciamento dos bens do Grêmio.  
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CAPÍTULO IV – DOS ASSOCIADOS AO GRÊMIO ESTUDANTIL 

Art. 22 São sócios do Grêmio todos os alunos que se interessarem a participar das 

atividades do Grêmio e que estejam matriculados na Etec Takashi Morita. 

Art. 23 Não haverá a necessidade de os alunos montarem chapas para eleições, pois 

o Grêmio será um órgão aberto a todos os interessados em fazer parte de suas 

atividades. As eleições só acontecerão em caso emergencial, de troca da Presidência, 

Secretariado e/ou Tesouraria tratado ordináriamenteordinariamente ou 

extraordinariamente pela Assembleia Geral dos Estudantes. 

Parágrafo Único — O mandato dos alunos tem duração de 1(um) ano, podendo 

haver a troca durante esse tempo, mediante a necessidade (seja pela exoneração 

ou desistência, por exemplo). 

Art. 24 São direitos do associado: 

a) Participar das atividades do Grêmio; 

b) Entrar nas Equipes do Grêmio mediante prático interesse na participação das 

reuniões; 

c) Encaminhar observações, moções e sugestões as Equipes; 

d) Propor mudanças e alterações parciais ou totais neste Estatuto.; 

e) Estar ciente dos projetos do Grêmio; 

f) Manter a organização dos espaços usados pelo Grêmio. 

Art. 25 São deveres do associado: 

a) Conhecer e cumprir as normas deste Estatuto; 

b) Lutar pelos interesses dos alunos, sendo estes interesses comuns e viáveis 

perante a Lei; 

c) Promover e praticar a luta pela democracia, dentro e fora da escola; 

d) Informar ao Grêmio sobre qualquer violação dos direitos dos estudantes 

cometida na área da escola ou fora dela; 

e) Manter luta incessante pelo fortalecimento do Grêmio; 

f) Politização dos alunos sobre os objetivos do Grêmio; 

g) Ser um bom exemplo entre os alunos; 

g)h) Ter uma participação frequente no Grêmio Estudantil. 
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CAPÍTULO V – DO REGIME DISCIPLINAR DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

Art. 26 Constitui infração disciplinar: 

a) Usar o Grêmio para fins diferentes dos seus objetivos, visando o privilégio 

pessoal ou de grupos e simultaneamente o desfavor de terceiros; 

b) Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto; 

c) Prestar informações referentes ao Grêmio que coloque em risco a integridade 

de seus membros; 

d) Praticar atos que venham a ridicularizar a entidade, seus sócios ou seus 

símbolos; 

e) Atentar contra a guarda e o emprego dos bens do Grêmio; 

f) Desorganizar a estrutura do Grêmio; 

g) Fazer baderna nas reuniões; 

h) Privilegiar a vontade individual; 

i) A prática de desfalques, caixa dois, desvio de dinheiro ou qualquer ato ilegal 

que vá contra o estatuto levará a expulsão do membro; 

j) Práticas preconceituosa e/ou violenta (física, verbal ou moral) não serão 

permitidas quando praticados no cotidiano escolar, tampouco dentro do 

Grêmio, cabendo punição ao praticante do ato.; 

k) Fraudar ou manipular resultados de votações e desviar dados significativos do 

Grêmio feitas em Assembleia Geral. 

Art. 27 São competentes para apurar as infrações dos itens todos os membros que 

constatarem atentados a esse Estatuto, sejam estes gremistas, estudantes e ex-

alunos. 

Parágrafo Único — Em qualquer das hipóteses do artigo será facultado ao infrator o 

direito de defesa ao Conselho de Representantes e Ex-Alunos ou à Assembleia Geral. 

Art. 28 Apuradas as infrações, serão discutidas na Assembleia Geral e aplicadas as 

penas de suspensão ou exoneração do quadro de sócios do Grêmio, conforme a 

gravidade da falta. 
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CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 29 O presente Estatuto poderá ser modificado mediante proposta de qualquer 

membro do Grêmio, do Conselho de Representantes e Ex-Alunos ou pelos membros 

da Assembleia Geral. 

Parágrafo Único — As alterações serão discutidas pela Presidência, 

Secretariado, pelo Conselho de Representantes e Ex-Alunos e aprovadas em 

Assembleia Geral através da maioria absoluta de votos. 

Art. 30 As representações dos sócios do Grêmio só serão consideradas pelas Equipes 

do Grêmio ou pelo Conselho de Representantes e Ex-Alunos quando formuladas por 

escrito e devidamente fundamentadas e assinadas. 

Art. 31 A dissolução do Grêmio só ocorrerá quando a Instituição de Ensino for extinta, 

ou quando a Assembleia Geral assim deliberar por maioria absoluta de votos, 

revertendo-se seus bens a entidades congêneres. 

Art. 32 Revogadas as disposições em contrário, este Estatuto entrará em vigor na 

data de sua aprovação pela Assembleia Geral do corpo discente. 

Art. 33 As reuniões serão abertas, porém o aluno não associado não tem direito a 

voto. 

Art. 34 Este Estatuto entrará em vigor após a sua aprovação em Assembleia Geral, 

configurando a entidade como Grêmio Estudantil autônomo, representante dos 

estudantes do referido Estabelecimento Educacional, com finalidades 

preestabelecidas neste Estatuto, não podendo ser proibido ou cancelado por nenhum 

indivíduo, grupo ou autoridade, conforme a Lei Federal 7398/85 e a Lei Estadual nº 

11057/95. 


