GREMIO ESTUDANTIL
NA SUA ESCOLA

União Municipal dos
Estudantes Secundaristas
de São Paulo

Por um grêmio estudantil em cada escola!
Grêmio Estudantil representa
os estudantes e seus interesses dentro
da escola. Ele permite que os alunos
discutam, criem, e fortaleçam
inúmeras possibilidades de ação no
ambiente escolar. É também um
importante espaço de aprendizagem,
cidadania,
convivência,
responsabilidade e de lutar por
direitos.
Através do grêmio nos
organizamos pra realizar festas,
excursões, seminários, campeonatos,
debates, jornais, murais, saraus e nos
mobilizamos em defesa de uma educação de qualidade, mas o papel do grêmio vai muito além
disso. No fim de 2008, estourou uma crise econômica sem precedentes na história que já destrói
economias como a dos EUA, Japão e países da Europa. Esta crise é fruto da especulação
desenfreada, da exploração dos trabalhadores, do neoliberalismo e da privatização de nossas
empresas, ou seja, vale tudo pelo lucro de poucos mesmo que esse tudo signifique a pobreza de
muitos. Porém, para nós brasileiros, a crise está longe de ser impeditivo para o crescimento e
essa é a hora de consolidar a luta de libertação da nossa Pátria, a luta de Zumbi, de Tiradentes e
de Getúlio Vargas. É hora de tornar a universidade brasileira a serviço do Brasil, de ampliar o
Prouni e aprofundar o PDE, de acelerar as obras do PAC, de garantir o pleno controle, pela
Petrobrás, da exploração do petróleo brasileiro, principalmente o da camada de Pré-Sal. Pois a
saída para a crise é o Estado investir, garantindo crescimento, emprego e educação. O Brasil mais
do que nunca precisa do Movimento Estudantil forte e organizado, com condições de ajudar nessa
luta e é através dos grêmios que levaremos a cada estudante essas questões e se preciso for mais
uma vez iremos às ruas pra defender o nosso país e nossa educação, porque essa também é a hora
de superarmos a crise que a educação vive em nosso estado. E essas são tarefas pra fazermos
juntos com nossos professores, pais e toda a população.
A UMES tem como uma de suas principais bandeiras a luta por um grêmio estudantil em
cada escola e em 2009 realizaremos Seminário de Formação de Grêmios e continuaremos com
nossas atividades nas escolas pra fortalecer ainda mais essa luta. Vamos realizar a segunda edição
do Projeto de Qualificação de Jovens em Turismo, o JovemTur, que no ano de 2008 formou 1000
jovens e formará mais 3000 em 2009, as campanhas de saúde estarão de volta com o Cine Clube
da Saúde, que vai percorrer diversas escolas da capital levando o debate sobre drogas, DST e
AIDS e gravidez na adolescência. Desde 24 de janeiro o Cine Clube da UMES apresenta o
“Cinema Brasileiro de A a Z”, no Teatro Denoy de Oliveira que também recebe os shows de “O
Choro e Sua História”, que já contou com a presença de diversas escolas em suas apresentações.
Para isso contamos com você, organize seu grêmio e vamos juntos nessa luta, pois este
ano como diz a letra de nosso hino, VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE A LUTA!
Ana Letícia Oliveira Barbosa – Presidente da UMES
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LEI Nº 7.398, de 04 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 eu 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
Presidente da República

O movimento estudantil entrou na década de
60 em um momento de grande efervecência
política e cultural, assim como todo o conjunto
dos movimentos sociais.
Na década anterior, a participação
expressiva dos estudantes e o apoio de
diversos setores da sociedade garantiu
vitórias importantes como a criação da
Petrobras pela campanha “O Petróleo é Nosso!”.
Durante a década de 60, o entusiasmo, a agitação e a
participação política e cultural da juventude repercutia em todo o
país. Na primeira metade desta década, o CPC (Centro Popular de Cultura)
da UNE realizou mostras de teatro, apresentações musicais, exibições de
filmes, que foram levadas para todo o país pela Caravana da UNE, que
percorreu do sul ao norte do Brasil.
Em 61 iniciava o governo de João Goulart, o qual implementou diversas
medidas progressistas, limitou a remessa de capital para o exterior,
nacionalizou empresas de comunicação e decidiu rever as concessões para
exploração de minérios.
Uma das propostas que gerou maior
repercussão foram as Reformas de Bases, que
entre diversas, estava a “Reforma Universitária”, o
qual os estudantes apoiaram em massa.
Todas estas ações, unidas ao medo das
esquerdas na America Latina, sob o contexto da
Guerra Fria, no qual tinha ocorrido a Revolução
Cubana em 1959, levou a direita brasileira com
financiamento do governo dos EUA e ajuda da
CIA a realizar o Golpe de 64. No qual todas
organizações estudantis foram colocadas na
ilegalidade, a sede da UNE foi saqueada,
icendiada e posteriomente demolida.
Em 69 a ditadura lança o AI-5, iniciando os
anos de chumbo, em que milhares de estudantes
desapareceram, foram torturados ou morreram.

Vinte anos após o Golpe, sob uma ditadura sangrenta e assasina, a
sociedade luta por democracia, pelo direito de escolher o presidente e decidir
o futuro da nação. Sob este espirito que nasce a campanha pelas “Diretas
Já”, os maiores comíssios contaram com 1 milhão de pessoas, no Rio, e 1,5
milhão de pessoas em São Paulo.
A pressão da sociedade garantiu grandes vitórias: Em 1985 retorna o
poder civil, em 1988 é redigida uma nova constituição e 1989 acontece a
primeira eleição após o golpe.
Com a manipulação da grande mídia, em 1989 Fernando Collor de
Melo, candidato dos ricos e das multinacionais, é eleito presidente. Muito
cedo os brasileiros descobririam o estrago que seria feito: Logo nos
primeiros 15 dias de mandato, congela a poupança de toda a nação com o
argumento de conter a inflação.(Porém,a inflação e a recessão econômica
foram monstruosas). Collor inicia a privatização de importantes setores da
economia, vendendo as principais empresas estatais estratégicas do país,
política que vergonhosamente FHC seguiria.
Em 92, Pedro Collor, irmão de Fernando Collor que estava em fase
terminal de cancer cerebral, denuncia um gigantesco esquema de corrupção.
Instala-se uma CPI no congresso que reune provas e confirma o
esquema.
A UMES, UNE e a UBES convocam grandes manifestações. Eram os
“Caras-Pintadas” que pediam o impedimento
de Collor.
No início, os grandes meios
de comunicação abafaram e
não mencionaram as
manifestação, porém as
manifestação continuavam a
crescer. Por fim, a grande mídia
se viu obrigada a parar de
ignorar os acontecimentos no
país e a publicar os
acontecimentos.
Em 29 de dezembro de 1991
os estudantes tiram Collor do
poder.

“A união faz a força”. Muitos já devem ter ouvido esta frase famosa,
não é verdade?
Pois é, e esta frase é mais do que verdade! A união e a organização,
garatiram a nós a força necessária para que pudessemos realizar
importantes conquistas tornando nosso país cada vez melhor,
independente e soberano.
Como você viu nas páginas anteriores, a união e a organização de
milhões de estudantes por todo o Brasil conseguiu mudar o rumo da
história da nossa nação.
Estudantes de todo o Brasil mantém uma luta diária pela melhoria do
nosso país e da educação.
Por todo o Brasil muitos estudantes como você, realizam em suas
cidades diversas atividade como: manifestações, encontros, reuniões,
discussões para que leis e projetos
sejam aprovados no congresso e
nas assembléias legislativas dos
estados. São projetos que vão
aumentar o salário dos
professores, melhorar a qualidade
da sua escola, melhorar a
qualidade do ensino, etc.
Para que possamos ter a
força necessária para mudar o
Brasil, cada estudante deve
realizar um trabalho de
formiguinha, e este trabalho
começa na sua escola. Chame
seus amigos para participarem
destas atividades, discuta com
outros estudantes, organize
palestras sobre temas em
discussão,com outros
estudantes faça jornais, monte
um site de informações sobre
esses temas para sua escola.
Participe do grêmio e se sua
escola não tiver um, organize-o!

E NA MINHA ESCOLA?
Já teve a impressão de que estava com mil idéias
na cabeça, e não sabia por onde começar?
Dá para
organizar um
monte de
atividades!

É para isso que
existe o GRÊMIO
ESTUDANTIL!

É no Grêmio
que a gente
se organiza!

Participando do
Grêmio eu posso
ajudar a minha
escola a melhorar...

E
a educação e ao
Brasil melhorar!

O grêmio é a base do movimento estudantil! São nos grêmio
que as principais notícias e idéias são apresentadas aos estudantes,
que começam as discussões, que tomam conhecimento da realidade
do país e é por onde os estudantes se organizam para transformar
esta realidade, tornando-a cada vez melhor.
É onde ocorre a união dos estudantes, que se organizam para
discutir, realizar atividades e agitar a galera!

Atividades!

A intensa luta pela educação e pelo Brasil são importanteS;
porém, o dever de um grêmio não acaba por aí. Faz parte do grêmio
lutar para que sua escola melhore, realizando atividades que a tornem
um local mais saudável e confortável para os estudantes.
Muitas vezes é possível “matar dois coelhos com uma cajadada
só”, realizando cineclubes, palestras, debates, jornal dos estudantes e
a rádio, que discutam a situação da educação no nosso país.
Mas a galera também quer diversão! É aí que entra o campeonato
de futebol, gincanas, festas, mostras de teatro, saraus.

!CineClube
Cabra-Cega, A Revolução Não será
Transmitida, etc...
!Palestras
Reforma Universitária, Reserva de
Vagas, Drogas, DST, etc...
!Debates
!Jornal
!Rádio
!Campeonato de Futebol
!Gincanas
!Festas
Festa Junina, etc...
!Mostras de Teatro
Monte um grupo de teatro na sua
escola para discutir temas importantes
de ma forma divertida
!Saraus

Algumas idéias...
A criatividade é uma grande aliada para a organização de
atividades que seja do interesse dos estudantes da sua escola.
Porém, muitas vezes ajuda conversar com os estudantes e
professores, de atividades que já tenham vontade de organizar.
Sempre existem muitas pessoas dispostas a ajudar, é só pedir
ajuda!
!Cine Clube

Já pensou em montar um CineClube na sua escola? Não é
muito difícil, vamos lá:
Converse com professores para que vocês possam ter um
horário fixo (pode ser semanal ou mensal) de alguma sala com TV e
DVD (ou video-cassete).
Junte um grupo de pessoas interessadas e, juntos, escolham
um filme para estreiar.
Divulge o filme, local, data e horário para todos na escola,
inclusive professores!
Passe o filme na data e horário planejado.
Após o filme, faça um grupo de discussão com os presentes
que assistiram ao filme, para debater os assuntos mais importantes
e a mensagem do filme.
Marque uma reunião para escolher o próximo filme.
!Palestras

Existem muitos temas importantes para os estudantes, que
pode fazer parte da realidade de muitos estudantes, que merecam
ser esclarecidos. Como por exemplo, drogas, DST, violência,
sexualidade, gravidez na adolescência, mercado de trabalho, além
de palestras que permitam os estudantes obter novos
conhecimentos ou aprofundá-los, como por exemplo, FUNDEB,
Reforma Universitára, Cultura Popular, e outros mais.
Para organizar, converse na sua escola para ver se é possível
reservar um auditório, uma sala bem grande ou mesmo o pátio para
realizar uma palestra. Depoís procure os departamentos ligados aos
assuntos, como secretárias de governos, ONGs, ou entre em
contato com a UMES para que possamos ajudá-los.

Algumas idéias...
!Jornal

Muitos podem pensar que realizar um jornalzinho do grêmio vai ser a
maior dificuldade do mundo. Mas comece pensando pelo simples, que você
verá que não é difícil.
Junte um grupo de pessoas interessadas em montar um jornalzinho,
e escrevam matérias importantes, tanto para sua escola como para o Brasil,
por exemplo, faça a divulgação da próxima exibição do CineClube, de
alguma palestra que vocês forem realizar, do campeonato de futebol ou de
alguma festa. Escreva alguma matéria sobre novidades na sua escola, mas
não se esqueça de falar sobre a situação do movimento estudantil, como
por exemplo as lutas atuais, os projetos que estão sofrendo ameaças dos
setores convervadores da nossa sociedade (por exemplo: a Reforma
Universitária, em que a “industria lucrativa de diplomas”, ou seja, as
universidades privadas, incluindo políticos cujas campanhas foram
financiadas por estes, e todos que realizam campanha contra a Reforma,
estão lutando para impedir que o povo brasileiro obtenha esta vitória, que
irá ampliar as universidades públicas e controlar as universidades
privadas).
Comece o jornalzinho em uma folha de sulfite, sem muitos detalhes.
Monte-o em um computador, em programas simples, como o Word.
Procure o comércio local, como padarias, quitandas, lojas de doces e
guloseimas, casa de jogos de computador, e peça uma ajuda simbólica para
que vocês possam realizar a xérox do jornalzinho, e em troca vocês
colocam um anuncio na página de trás.
Não se esqueça que para xérox acima de 1000 folhas, existem lugares
em São Paulo que fazem 0,04 centavos por página.
!Rádio

Comece pelo mais simples. Coloque um aparelho de som em frente
ao grêmio, e nos intervalos, coloque algumas músicas para tocar. Se o
aparelho de você aceitar a entrada de microfone, entre uma música e outra,
diga algumas notícias importantes. Caso não entre, grave um cd ou fita com
as notícias, e entre uma música e outra, bote para tocar
Comece sempre pelo mais simples, e com o tempo comece a
melhorar. Depois espalhe algumas caixas de som pelo pátio, e libere a
imaginação.
Mas não se esqueça do movimento estudantil, os estudantes
merecem receber notícias do que está acontecendo a respeito do próprio
futuro!

Algumas idéias...
!Campeonato de Futebol

Sua escola tem pelo menos uma quadra de futebol? Então
vamos organizar um campeonato para a galera!
Nesta cartilha de grêmios vamos simplificar o processo, mas
faça tudo sempre da forma mais organizada possível. Organização é
essencial!
Redija um regulamento, com punições para a violência em
campo e fora de campo. Divulge o campeonato, número de times,
número de participantes por time, se os times são por sala, se são
times abertos, início das inscrições, início do campeonato etc. Após
um tempo para de divulgação, abra as inscrições dos times. (Uma
dica, deixe os times escolherem nomes, isso vai tornar o
campeonato mais emocionante.)
Caso vocês queriam dar algum prêmio para os campeões,
cobre uma taxa de inscrição (pode ser por pessoa, por time). Mas
não se esqueçam, tenham sempre muito organização e
planejamento. Planeje o campeonato antes de acontecer, para não
ocorrer imprevistos.
!Festas!

As festas são os principais meios de levantar recursos
(dinheiro) para seu grêmio.
Sejam sempre os mais organizados possível, e façam sempre
planejamento antecipado. A organização e o planejamento vai gerar
confiança e credibilidade ao grêmio.
Há datas importantes para realizar festas, como por exemplo,
a festa junina. Outras festas podem ser realizadas durante o ano
com outros temas, como por exemplo o dia 31 de outubro, dia do
saci, em que pode-se fazer uma festa com o tema do folclore
brasileiro, com o saci, lobisomen, curupira, etc.
Mas nem todas as festividades precisam ser festas, pode-se
realizar mostras de teatro (e se os estudantes tiverem um grupo de
teatro é o momento de realizar apresentações), bailes, jantares,
encontros. É só usar a criatividade e a imaginação, e organizar
algum evento para que a galera se divirta.

Nossas Lutas

Meia-entrada:
principal benefício do
estudante paulistano
A meia-entrada é a principal conquista dos estudantes brasileiros, que garante acesso à
cultura, esporte e lazer. No entanto, ela foi abolida no Brasil na década de 80. Em 1992, após a
ocupação das ruas pelos caras pintadas, as entidades
estudantis reconquistaram a volta do mais legítimo
direito dos estudantes. As lideranças estudantis
percorreram o Brasil lotando galerias de Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais pela aprovação da
conquista. São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso,
Brasília, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de
Janeiro, Minas Gerais foram os estados pioneiros,
além de dezenas de cidades que também criaram
legislações locais. Com essas legislações a meia-entrada foi unificada, em diversas cidades do
país, ao meio-passe no transporte público, agregando ainda mais benefícios, tal como ocorreu
em São Paulo, Cuiabá, Fortaleza, Porto Alegre (2006) e Recife, por exemplo. No entanto, em
2001 é editada a MP 2208/01. Em oito anos de vigência, a medida provisória que instituiu a
universalização da meia-entrada provocou um verdadeiro caos, deixando insatisfeitos todos os
setores da sociedade, particularmente os mais prejudicados: os estudantes. Ingressos com preços
nas alturas; diminuição de espectadores; usuários sem direito legítimo usufruindo do benefício;
prejuízos a parte dos produtores, exibidores e artistas, são algumas das mazelas geradas pelo
projeto “democratizador” da nefasta medida.
Novo projeto de lei
O projeto aprovado na Comissão de Educação do Senado Federal reconduz a discussão
para um caminho de defesa da meia-entrada, apesar de algumas limitações. Há dois
pressupostos fundamentais da nova lei que devem ser apoiados:
1. O texto garante a identificação estudantil exclusivamente através das legítimas
representantes dos estudantes brasileiros: as entidades estudantis.
2. A lei revoga a MP 2208/01 e, em conseqüência, suas mazelas ao benefício e aos setores
afetados.
Apesar de restringir a 40% a venda de ingressos para estudantes, a lei resgata a essência
da meia-entrada, garantindo a volta da credibilidade através da emissão única das entidades
estudantis devidamente padronizadas nacionalmente. É fundamental ainda que haja a imediata
incorporação no projeto de lei das uniões municipais –UMES - e diretórios centrais de
estudantes - DCE´s - como habilitados a confeccionar e distribuir as carteiras de estudante, uma
vez que estas acumulam significativa experiência e representatividade em diferentes municípios
do país como São Paulo, Recife, Porto Alegre, Santa Maria, Araraquara, Cuiabá, Fortaleza, etc.,
unificando a meia-entrada, através de legislações locais, ao benefício da meia tarifa no
transporte coletivo. A UMES/SP está mobilizada para garantir a principal conquista dos
estudantes brasileiros de São Paulo.

Em defesa do Brasil e da educação!
Mais uma vez em sua história a
humanidade é arrastada por monopólios
estrangeiros à uma grave crise, somente
comparável à de 1929. O neoliberalismo
mostra-se apodrecido por fraudes especulativas
de trilhões de dólares que ameaçam o emprego
e a renda de milhões de trabalhadores,
comprometendo
profundamente
os
investimentos
sociais.
No
Brasil,
multinacionais assaltam o país remetendo
lucros às suas matrizes, em 2008, U$ 33,9
bilhões, contra U$ 27 bilhões de
2007. As filiais das empresas
estrangeiras,
os
fundos
estrangeiros, os bancos externos,
estão drenando recursos do Brasil
para os seus países de origem –
sobretudo para os EUA – onde
suas matrizes tiveram prejuízos
monumentais. Afora a crise
mundial
devastadora,
que
repercute na busca de proteção
econômica dos diversos países,
no Brasil, a política do Banco
Central ainda caminha na contramão,
privilegiando a agiotagem internacional com
juros altos e a priorização do investimento
externo em detrimento do fortalecimento da
economia nacional. Apesar disso, os acertos que
o Brasil vem perseguindo com investimentos na
infra-estrutura e na indústria nacional através do
PAC, dão sinais de vitalidade e pujança que
defendem o país da irresponsabilidade dos
monopólios estrangeiros. A produção de veículos
no Brasil atingiu a marca de 186,1 mil unidades
em janeiro, enquanto que no mês de dezembro a
produção foi de 96,6 mil, o que significa um
crescimento de 92,7%. Parecendo piada de mau
gosto, esta mesma indústria automobilística
demitiu no mesmo período 2.000 trabalhadores.
Por outro lado, a educação brasileira
vive um de seus melhores momentos na história.
Como resposta à crise, o governo federal decide
não cortar um centavo sequer do orçamento
previsto da educação para 2009, buscando manter
a transformação que vem desenvolvendo o
ensino brasileiro nos últimos anos. A cada
semana crescem as vagas nas universidades
públicas, as vagas no ensino técnico e
tecnológico da rede IFET (o Brasil possuía em
100 anos 140 centros técnicos e serão construídos
mais 214), além de bolsas do ProUni nas

universidades particulares a jovens carentes.
Com a criação do Fundeb (Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica) a
educação básica passou a atender 47 milhões de
estudantes de creches, educação infantil e
especial, ensinos fundamental e médio e
educação de jovens e adultos — o Fundef da era
FHC atendia 30 milhões de alunos somente do
ensino fundamental. No Fundeb, o aporte do
governo federal também aumenta. Será de R$ 2
bilhões no primeiro ano; R$ 3 bilhões no
segundo; R$ 4,5 bilhões no terceiro e
10% do montante da contribuição dos
estados e municípios a partir do quarto.
Com o Fundef, a União investiu, em
2006, R$ 313,7 milhões. No total, o
Fundeb aplicou na educação básica, em
2007, R$ 48 bilhões. A partir do quarto
ano de vigência, serão R$ 62,9 bilhões
(com base em valores de 2007), enquanto
o antigo fundo da gestão de Fernando
Henrique destinava R$ 35,2 bilhões
anuais ao ensino fundamental.
Em São Paulo, a população
assiste ao estrangulamento do ensino público
paulista com o fechamento de escolas e classes,
salas abarrotadas com até 60 alunos, falta de
professores, perda de autonomia dos professores
com a criação do jornaleco, aulas vagas e, para
piorar, os alunos da rede pública estadual
perderão 80 horas/aula de história na sua
formação. O incremento da disciplina de
sociologia e aumento da carga horária de
filosofia, segundo resolução da Secretária de
Educação, ao invés de ampliar o currículo vem
para ceifar aulas desta fundamental disciplina.
Por outro lado, a escola número 1 no Enem no
estado, o Colégio Vértice, escolhe o caminho
inverso; nos dois primeiros anos do ensino
médio, o Vértice oferece, por semana, quatro
aulas de história (são 40 semanas de aula). Na
terceira série, o aluno assiste a seis aulas da
disciplina por semana (são 42 semanas). O
último ano é integral.
Portanto, 2009 será um ano de
importantes debates e mobilizações em defesa da
economia nacional, do emprego e dos
investimentos em educação, diante da crise, e de
denúncia da situação de destruição da educação
pública em São Paulo, para que todos tenhamos o
Brasil que sonhamos e merecemos.

Ampliar e fortalecer o PROUNI!
Durante os anos de 2003 e 2004 a
UMES foi uma das principais defensoras da
adoção do Programa Universidade Para
Todos – ProUni pelo Ministério da
Educação. Afinal, o funil do vestibular, que
separava o pequeno número de vagas das
universidades públicas dos milhões de
estudantes que se formavam no ensino
médio todos os anos, se tornava cada vez
mais elitista e excludente. A universidade se
tornou lugar para poucos, na sua maioria de
colégios privadas, e um sonho distante para
a imensa maioria. Existem hoje 203.884
bolsistas pelo ProUni. Desses, mais de 65%
com desconto de 100%. Os beneficiados
são todos de escolas públicas ou bolsistas
de pagas, com cotas para
afrodescendentes e indígenas, com renda
de até um salário mínimo e meio por
membro da família. O custo dessas bolsas

para o Tesouro é de R$300,00 por mês,
sendo que apenas R$50,00 são parte do
orçamento da educação. Aqueles que
fazem cursos com horário integral recebem
também uma bolsa permanência de
R$300,00. Essa conquista se deve a nossa
intensa mobilização em defesa da
democratização do acesso a Universidade.
O triste quadro que faz com que 98% dos
estudantes que se formam nas escolas
públicas não consigam ingressar em
universidades gratuitas começa a mudar.
Queremos a ampliação desse programa,
acompanhado de um controle mais rígido
do Ministério da Educação em relação a
qualidade dos cursos nas universidades
privadas, com critérios mínimos para a
qualificação dos professores e estrutura
d o s
l a b o r a t ó r i o s .

Em defesa das cotas na
universidade pública
Segundo recente pesquisa do IPEA baseada em dados do IBGE, neste ano a população afro-brasileira, denominada
de pretos e pardos, superará a população branca, e provavelmente em 2010 já será maioria absoluta em nosso

país. O mais importante é que esse crescimento se dá principalmente pelo fato de mais brasileiros assim se
auto-declararem, vencendo o preconceito e o racismo.
Essa realidade já era bem conhecida de todos nós, nas ruas, bairros, escolas e fábricas. O povo
brasileiro é misturado, integrado, trazendo em suas veias as
contribuições de todo o mundo, sendo costumeiramente
chamado de raça cósmica. A contribuição negra trazida da
África no período da escravidão está presente em todos os
lugares: na arte, na culinária, na religião. Temos o orgulho de
nas mais difíceis condições de violências e covardia crescerem
heróis como Zumbi dos Palmares, Luís Gama, escrava
Anastácia e tantos outros. Gênios que em meio a uma
sociedade ainda racista e escravocrata eternizaram a sua voz
como Castro Alves, Machado de Assis e Cruz e Souza. E mais
recentemente convivermos com Cartola, Candeia e Milton
Santos. Não há dúvidas de que os afrodescendentes de hoje tem
muito a se orgulhar, e também os brancos, índios que se
consideram herdeiros dessa história por compartilhar os seus
valores. Portanto, é dura a vida dos racistas no Brasil.
No entanto, a igualdade por que tanto lutaram todas essas gerações de heróis e patriotas, ainda
precisa ser consolidada por nós. É nossa responsabilidade fazer com que a Abolição exigida e conquistada por
José do Patrocínio e Joaquim Nabuco seja completa.

Pela cultura popular!
O Centro Popular de Cultura da
UMES-SP tem histórico de lutas pela
valorização da cultura popular, tendo como
prioridade a identidade, a soberania e a
capacidade do povo brasileiro de criar e se
desenvolver. O CPC
t e m 11 a n o s d e
existência, aprovado
no Congresso da
UMES de 1994 e
fundado no ano
seguinte, dirigido por
Denoy de Oliveira,
integrante do antigo
CPC da UNE e, desde
então, desenvolve
intensa atividade
cultural. A gravadora
do CPC da UMES é
uma alternativa ao
monopólio vigente das multinacionais
estrangeiras, diferenciando-se por sua
qualidade e compromisso com as
expressões musicais regionais, ou seja,
música popular de raiz. São mais de 100
cd´s lançados por grandes artistas
independentes nacionais, como Luiz Carlos
da Vila, Inezita Barrozo e Quinteto em
Branco e Preto. O trabalho da gravadora
teve duas indicações para o Prêmio Tim de
Música em 2005, ganhando uma: melhor
revelação para a cantora Dona Inah em seu
Cd Divino Samba Meu. Também na área
musical promoveu os projetos UMES
Cantarena, Serenata na UMES e o Primeiro
e Segundo Campeonato Brasileiro de
Poetas Repentistas.
Outra frente cultural é a produtora de
filmes do CPC, que recentemente coproduziu o filme Cabra-Cega, de Toni
Venturi, que retrata o ambiente de um
“aparelho” sob os olhos de um
revolucionário na época da ditadura militar –
período que despertou as consciências de

toda uma geração de líderes estudantis. A
UMES realiza também a Mostra
Secundarista de Música, com três edições,
valorizando a cultura dentro das escolas,
apresentado no Teatro da UMES com
dezenas de grêmios
presentes e dois Cd´s
lançados. Nos últimos
doze anos, realizamos
ainda o Bloco de
Carnaval UMES CarasPintadas pelas ruas do
Bixiga, contagiando e
sacudindo a população
e integrando a
juventude das escolas,
num clima de
descontração e união. A
UMES investiu ainda na
edição de livros escritos
por autores que visam debater política e
cultura que retratam a história e a vida
brasileira, além da produção de vídeos e
curta-metragens igualmente premiados.
Na dramaturgia investimos muito nos
espetáculos apresentados no Teatro da
UMES, que a partir de 1999 passou a se
chamar Teatro Denoy de Oliveira, com as
apresentações de nossas produções
premiadas Turandot, Vô Doidim e os Velhos
Batutas. Apresentamos também
espetáculos de balé de arte negra,
encabeçados pelo Mestre Pitanga com o
espetáculo “A Revolta dos Malês”.
Atualmente empreendemos o projeto de
Pontos de Cultura, que propicia aos
estudantes de escolas públicas, cursos
básicos de formação teatral gratuitamente,
ministrados por professores formados pela
USP. Estão em cartaz no nosso teatro dois
projetos: O Choro e sua história, às
segundas-feira e o Cine Clube da UMES:
Cinema Brasileiro de A a Z aos sábados
com exibição de filmes e debate posterior.

Quero montar o
grêmio na minha escola!
Ter um grêmio na sua escola é muito importante para a organização
dos estudantes.
O grêmio é a base do movimento estudantil, é onde os estudantes
tomam conhecimento dos acontecimentos do país. É por meio do grêmio
que as maiores mobilizações acontecem, se não existissem os grêmios
as grandes conquistas da juventude não teriam ocorrido.
A baixo vai um passo-a-passo de como montar o grêmio:
Converse com
seus amigos sobre
montar um grêmio e
junte um grupo de pessoas
para discutir a montagem de
uma “comissão de construção do
grêmio”. Este grupo de pessoas
N a
d a t a
vai marcar uma data, horário,
divulgada, vocês vão
local e fazer a divulgação
formar a “Comissão
para a formação da
Pró-Grêmio” com qualquer
“Comissão Própessoa que quiser participar.
Grêmio”.
Esta comissão será responsável
por conversar com o(a) diretor(a)
A “Comissão Próda escola e explicar que vocês
G r ê m i o ” s e r á
vão montar um grêmio.
responsável por marcar
Pedindo o apoio da
uma data, horário e local para a
escola no que for
realização de uma “Assembléia
Geral”. Essa Assembléia fará a
explicação do que é um grêmio e fará a
votação de se os estudantes querem
A Assembléia Geral
ou não um grêmio.
dos Estudantes é uma
A comissão deve passar em
reunião de todos os
todas as salas chamando os
estudantes, para debater e
estudantes para
votar assuntos de extrema
participarem.
importância.

O estatuto de um
grêmio é o conjunto de
regras que irá ditar a vida
do grêmio. É como se
fosse a “Constituição” do
grêmio.

Se a criação do
grêmio for aprovada,
após a aprovação será
formado um grupo de
pessoas para escrever um
estatuto para o grêmio. A
assembléia deverá marcar uma
data, horário e local para a
Poderá participar
próxima assembléia, para
da “Comissão do
a votação do estatuto.
Estatuto” todas as
pessoas interessadas.
Essas pessoas irão escrever
um estatuto para o grêmio.
(Felizmente disponibilizamos
N a
d a t a
um modelo de estatuto para
marcada, a
que vocês possam usar
Assembléia Geral irá
como base.)
ler o estatuto escrito aos
estudantes. Após a leitura o
estauto será votado.
Após a aprovação
Após a aprovação do
do estatuto, a
estatuto o grêmio
“Comissão Pró-Grêmio”
estará formado.
deixará de existir. Tudo que
será feito a partir de agora será
ditado pelo estatuto.
Normalmente, o estatuto diz que
será formada uma
A “Comissão
“Comissão Eleitoral” para
Eleitoral” irá
organizar a eleição ao
organizar a
grêmio.
eleição, definindo
data de inscrição, de
campanha, de debaters,
de apuração e de
posse. Irá passar
e m
s a l a
divulgando a

Os interessados
em participar deverão
montar uma chapa,
preenchendo os cargos
necessários e se inscrever com
a “Comissão Eleitoral”. OBS: não
podem participar de chapas os
membros da”Comissão Eleitoral”.
Durante a campanha, as
chapas irão divulgar suas
idéias.
No dia da eleição, os
estudantes da sua
escola vão às urnas
escolher a chapa que
consideram melhor para
representá-los.
Após o fim da eleição, os votos são
apurados e a chapa com maior numero de
votos é considerada a vencedora.
A chapa se tornará o grêmio e terá
a obrigação de cumprir todas as
promessas feitas em
campanha.

OBS IMPORTANTE:
Todas as assembléias realizadas devem ser
registradas em um documento chamado “Ata”, que parece
um caderno de capa dura e preta, e tem as folhas todas
numeradas. Tudo que for discutido, todas as votações e os
resultados, tudo deve ser registrado em Ata.
Após a assembléia, todos os presentes devem assinar a
“Ata”.

Estatuto
Capítulo I - 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 na Assembléia
Geral convocada para esse devido fim.
Art.2o - O Grêmio tem por objetivos:
1o - Congregar o corpo discente da referida escola;
2o - Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos;
3o - Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de lazer, bem como bailes, e excursões de seus
membros;
4o - Promover a cooperação entre administradores, professores, funcionários e alunos, no trabalho
escolar, buscando o seu aprimoramento;
5o - realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, político, desportivo e social com
entidades congêneres;
6o - Pugnar pela adequação do ensino às reais necessidades da juventude e do povo, bem como pelo
ensino público e gratuito;
7o - Pugnar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades fundamentais do homem, sem
distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção política ou religiosa;
8o - lutar pela democracia permanente dentro e fora da escola, através do direito de participação nos
fóruns deliberativos adequados.
9o - Organizar comemorações na escola referentes às datas pátrias tais como Dia da Mulher, Tiradentes, 1º
de maio, 13 de Maio, Festas juninas, Dia do Estudante, Dia da Independência, Dia da República e da
ConscIência Negra, entre outras.
Capítulo II - Do Patrimônio, sua Constituição e Utilização
Art.3o - O patrimônio do Grêmio será constituído por:
1o - Contribuição de seus membros;
2o - Contribuição de terceiros;
3o - Subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das contribuições;
4o - Rendimentos de seus bens móveis ou imóveis que possua ou venha a possuir;
5o - Rendimentos auferidos em promoções da entidade.
Art. 4o - A Diretoria será responsável pelos bens patrimoniais do Grêmio e responderá por eles perante
suas instâncias deliberativas;
#1o - O Grêmio não se responsabilizará por obrigações contraídas por estudantes ou grupos sem ter
havido prévia autorização da Diretoria.
Capítulo III - Da Organização do Grêmio Estudantil
Art. 5o - São instâncias deliberativas do Grêmio;
a) A Assembléia Geral dos estudantes;
b) O Conselho de Representantes de Classe;
c) A Diretoria do Grêmio.
Seção 1 - Das Assembléias Gerais
Art. 6o - A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação da Entidade, nos termos deste Estatuto e
compõe-se de todos os sócios do Grêmio e, excepcionalmente, por convidados do Grêmio, que abster-seão do direito ao voto.
Art. 7o - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente:
I - Para a posse da nova Diretoria eleita;
II - No dia 11 de agosto de cada ano, nas comemorações do “Dia do Estudante”;
Parágrafo Único - A convocação para as reuniões serão feitas pelo Grêmio, através de edital, divulgado
com antecedência de 48 horas.
Art. 8o - A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente, quando convocada por metade mais um do
Conselho de representantes ou da Diretoria do Grêmio. Em qualquer caso, a convocação será feita com o
mínimo de vinte e quatro horas de antecedência, discriminando e fundamentando todos os assuntos a
serem tratados, em caso não previsto neste Estatuto.
Art. 9o - A Assembléia Geral deliberará por maioria simples de voto, sendo obrigatório o quorum mínimo

de 5% dos alunos da escola para sua instalação, ou em Segunda convocação, 30 (trinta) minutos
depois, com qualquer número.

Estatuto
#1o - A realização das Assembléias Gerais Ordinárias e extraordinárias deverão ser comunicadas ao
Conselho de Escola, sem prejuízo das aulas e com discriminação completa e fundamentada dos
assuntos a serem tratados.
#2o - Quando da realização de qualquer evento ou reunião na sede, a Diretoria do Grêmio e seus
associados serão responsáveis pela manutenção da limpeza, da ordem e por quaisquer danos materiais
que venham a ocorrer no prédio da escola.
Art. 10o - Compete à Assembléia Geral:
a) Aprovar e reformular o Estatuto do Grêmio;
b) Eleger a Diretoria do Grêmio;
c) Discutir e votar as teses, recomendações, moções, adendos e propostas apresentadas por qualquer
um de seus membros.
Seção 2 - Do Conselho de Representantes de Classe
Art. 11o - O Conselho de Representantes de Classe é a instância intermediária e deliberativa do Grêmio, é
órgão de representação exclusiva dos estudantes e será constituído somente pelos representantes de
turma, eleitos anualmente pêlos alunos de cada turma.
Art. 12o - O Conselho de representantes de Classe reunir-se-á ordinariamente, uma vez pôr mês e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Grêmio.
Parágrafo único - O Conselho de Representantes de Classe funcionará com a presença da maioria
absoluta de seus membros, deliberando pôr maioria simples de votos.
Art. 13o - O Conselho de Representantes será eleito anualmente, no início do período letivo, em data
fixada pelo Grêmio.
Art. 14o - Compete ao Conselho de Representantes de Classe:
a) Discutir e votar as propostas da Assembléia Geral e da Diretoria do Grêmio;
b) Zelar pelo cumprimento do Estatuto do Grêmio e deliberar sobre casos omissos;
c) Assessorar a Diretoria do Grêmio na execução de seu programa administrativo;
d) Apreciar as atividades da Diretoria do Grêmio, podendo convocar, para esclarecimentos, qualquer de
seus membros;
e) Deliberar, nos limites legais, sobre assuntos de interesse do corpo discente e de cada turma
representada;
f) Eleger a Comissão Eleitoral que organizará as eleições.
Seção 3 - Da Diretoria
Art. 15o - A Diretoria do Grêmio será constituída pelos seguintes membros:
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Primeiro Secretário;
d) Segundo Secretário;
e) Primeiro Tesoureiro;
f) Segundo Tesoureiro;
g) Diretor social;
h) Diretor de Imprensa;
i) Diretor de esportes;
j) Diretor de Cultura:
l) Diretor de Ecologia;
m) Departamento Feminino;
n) Primeiro Suplente;
o) Segundo Suplente;
Parágrafo único - É vedado o acúmulo de cargos de direção.
Art. 16o - Cabe à Diretoria do Grêmio:
1o - Colocar em execução o plano aprovado, mencionado no inciso anterior;
2o- Dar à Assembléia Geral conhecimento sobre:
a) Normas estatutárias que regem o Grêmio;
b) As atividades desenvolvidas pela Diretoria;
d) A programação e a aplicação dos recursos do fundo financeiro;
3o- Tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, submetendo-as a “Referendum” do
Conselho de Representantes de Classe;
4o - Reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, de seu presidente,

Estatuto
ou por solicitação de dois terços de seus membros.
Art. 17o - Compete ao Presidente:
a) Representar o Grêmio na escola e fora dela:
b) Convocar e presidir às reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria;
c) Praticar “ad referendum” da Diretoria, os atos que por motivo de força maior se fizerem
necessários, dando deles conhecimento na reunião subsequente;
d) Assinar juntamente com o tesoureiro, os documentos referentes ao movimento financeiro;
e) Assinar juntamente com o secretário a correspondência oficial do Grêmio;
f) Representar o Grêmio Estudantil junto ao Conselho da Escola e à Associação de pais e Mestres
(APM);
g) Cumprir e fazer cumprir as normas do presente Estatuto;
h) Desempenhar as demais funções inerentes ao cargo. Art. 18o - Compete ao vicepresidente;
a) Auxiliar o presidente no exercício de suas funções;
b) Substituir o presidente nos casos de ausência eventual ou impedimento temporário e nos casos
de vacância do cargo;
e) Desempenhar as demais funções inerentes ao cargo e fazer cumprir as normas do presente
estatuto.
Art. 19o - Compete ao Primeiro Secretário:
a) Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites;
b) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria;
c) Redigir e assinar, juntamente com o presidente, a correspondência oficial do Grêmio;
f) Manter em dia os arquivos da Entidade.
Art. 20o - Compete ao segundo secretário:
a) Auxiliar o primeiro secretário no cumprimento de suas atribuições;
b) Substituir o primeiro secretário em seus impedimentos eventuais e em caso de vacância do
cargo.
Art. 21o - Compete ao Primeiro Tesoureiro:
a) Ter sob seu controle direto todos os bens do Grêmio;
b) Manter em dia toda a escrituração do movimento financeiro do Grêmio;
c) Assinar, juntamente com o presidente, os documentos e balancetes, bem como os relativos à
movimentação bancária;
Art. 22o - Compete ao Segundo Tesoureiro:
a) Auxiliar o primeiro tesoureiro em suas atribuições;
b) Assumir a tesouraria nos impedimentos do primeiro tesoureiro e nos casos de vacância do
cargo.
Art. 23o - Compete ao Diretor Social:
a) Escolher os colaboradores de sua Diretoria;
b) Organizar festas promovidas pelo Grêmio;
c) Zelar pelo bom relacionamento do Grêmio com os estudantes, com a escola e a comunidade;
d) Editar o órgão oficial do Grêmio;
e) Escolher os colaboradores de sua Diretoria.
Art. 25o - Compete ao Diretor de Esportes:
a) Coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente;
b) Incentivar a prática dos esportes, organizando campeonatos internos;
c) Escolher os colaboradores de sua Diretoria.
Art. 26o - Compete ao diretor de Cultura:
a) Promover a realização de conferências; exposições, concursos, recitais, shows e outras
atividades de natureza cultural;
b) Manter relações com entidades culturais;
c) Escolher os seus colaboradores.
Art. 27o - Compete aos Primeiros e Segundos Suplentes os cargos vagos, na ordem em que ocorrer
a vacância.
Capítulo IV - Dos Associados
Art. 28o - São sócios do Grêmio todos os alunos matriculados e freqüentes na unidade escolar bem
como ex-alunos que queiram atuar no Grêmio.

Estatuto
# 1 - No caso de expulsão ou transferência, o aluno estará automaticamente excluído do quadro de
gremista;
# 2 - As sanções disciplinares aplicadas pela Escola ao aluno não se estenderão às suas atividades
como gremistas, fora do recinto escolar.
Art. 29o - São direitos do Associado:
a) participar de todas as atividades do Grêmio;
b) Votar e ser votado, observadas as disposições deste Estatuto;
c) Encaminhar observações, sugestões e moções à Diretoria do Grêmio;
d) Propor mudanças e alterações parciais ou completas do presente Estatuto.
Art. 30o - São deveres do Associado:
a) Conhecer e cumprir as normas deste Estatuto;
b) Informar à Diretoria do Grêmio qualquer violação da dignidade da classe estudantil, cometida na
área da escola ou fora dela;
c) Manter luta incessante pelo fortalecimento do Grêmio.
Capítulo V - Do Regime Disciplinar
Art. 31o - Constituem infrações disciplinares:
a) Usar o Grêmio para fins diferentes de seus objetivos, visando o privilégio pessoal ou do grupo;
c) Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto;
d) Prestar informações referentes ao Grêmio, que coloquem em risco a integridade dos seus
membros;
e) Praticar atos que venham ridicularizar a entidade, seus sócios ou seus símbolos;
f) Atentar contra a guarda e o emprego de bens do Grêmio.
Art. 32o - A Diretoria é competente para apurar as presentes infrações.
Parágrafo único - Em qualquer das hipóteses deste artigo, será facultado ao infrator o direito de
defesa perante a Diretoria ou a Assembléia Geral.
Art. 33o - Apuradas, as infrações serão discutidas na Assembléia Geral e aplicadas as penas de
suspensão ou expulsão do quadro de sócios do Grêmio, conforme a gravidade da falta.
Parágrafo Único - O infrator, caso seja membro da Diretoria, perderá seu mandato, devendo
responder pelas perdas e danos, perante as instâncias deliberativas do Grêmio.
Capítulo VI - Das Eleições
Art. 34o - São condições para ocupar cargos eletivos:
a) Estar regularmente matriculado na unidade escolar e freqüentando as aulas.
Art. 35o - A apuração dos votos ocorrerá no dia imediato à realização das eleições.
Parágrafo único - A mesa apuradora será presidida por dois representantes de cada chapa
concorrente.
Art. 36o - Será considerada vencedora a chapa que conseguir maior número de votos.
# 1 - Em caso de empate, haverá nova eleição no prazo de 10 ( dez ) dias letivos, concorrendo ao
novo pleito todas as chapas anteriormente inscritas.
# 2 - Em caso de fraude comprovada, a mesa apuradora dará por anulado o referido pleito,
marcando-se novas eleições no prazo de 10 (dez) dias letivos, concorrendo ao novo pleito todas as
chapas anteriormente inscritas.
Art. 37o - A posse da Diretoria eleita será determinada pela mesma.
Art. 38o - A duração do mandato da Diretoria eleita será de um ano, a partir do dia da posse da
mesma.
Capítulo VII - Disposições Gerais e Transitórias
Art. 39o - O presente estatuto poderá ser modificado mediante proposta de qualquer membro do
Grêmio do conselho de representantes ou dos membros da Assembléia Geral.
Parágrafo Único - As alterações serão discutidas pela diretoria do Grêmio e pelo conselho de
representantes quando formuladas por escrito, devidamente fundamentadas e assinadas.
Art. 41o - A dissolução do grêmio somente ocorrerá quando for extinta a escola, revertendo-se seus
bens às entidades congêneres.

Estatuto
Art. 42o - Nenhum sócio poderá se intitular representante do Grêmio sem a autorização, por
escrito, da Diretoria.
Art. 43o - Excepcionalmente, em caso do presidente e o tesoureiro terem menos de 18 anos
de idade, a abertura e a movimentação da conta bancária do Grêmio ficará sob a
responsabilidade de um outro diretor ou pai de aluno membro do conselho da escola.
Art. 44o - Para que se cumpram as disposições contidas neste Estatuto, após a eleição da
primeira Diretoria do Grêmio Estudantil, essa deverá encaminhar ao conselho de Escola a
ata das eleições e a cópia do Estatuto, aprovado pela Assembléia Geral.
Art.45o - Revogadas as disposições em contrário, este estatuto entrará em vigor após sua
aprovação em Assembléia Geral do corpo discente da unidade escolar.

Modelo de Ata de Eleição
Às _____ horas, do dia _____, do mês de _______________, do ano de ________
__, foi feita a apuração dos votos das chapas ______________________________
e ______________________________, que disputaram as eleições para o Grêmio
Estudantil __________________________________________________, da Escola
__________________________________________________.
A mesa apuradora, dirigida por dois representantes de cada chapa concorrente,
comprovou ser vencedora a chapa ______________________________, que obteve
__________ votos, contra __________ votos da chapa ________________________
______, __________ votos brancos e __________ votos nulos, num total de ______
____ votantes.
Atestando a lisura do pleito, assinam ______________________________________
____________ e __________________________________________________, pela
chapa ______________________________, e ______________________________
____________________ e ______________________________________________
____________________________, pela chapa ______________________________.
Assinaturas:

Modelo de Ata de Posse
Às _____ horas, do dia _____, do mês de _______________, do ano de __________
, tomou posse a diretoria do Grêmio Estundantil _____________________________
_____________________, da Escola ______________________________________
____________.
Integram esta diretoria os seguintes membros, nos respectivos cargos:
______________________________________________________, presidente;
__________________________________________________, vice-presidente;
_______________________________________________, primeiro secretário;
_______________________________________________, segundo secretário;
_______________________________________________, primeiro tesoureiro;
_______________________________________________, segundo tesoureiro;
_____________________________________________________, diretor social;
_______________________________________________, diretor de imprensa;
_______________________________________________, diretor de esportes;
________________________________________________, diretor de cultura;
_______________________________________________, diretor de ecologia;
____________________________________________, departamento feminino;
_________________________________________________, primeiro suplente;
_________________________________________________, segundo suplente;
que terá sua sede no referido estabelecimento de ensino, com duração limitada
pelos estatutos do Grêmio.

Modelo de Ata de Reunião
Às _____ horas, do dia _____, do mês de _______________, do ano de ______
________, reuniu-se a diretoria do Grêmio Estudantil _____________________
________________________________, da Escola _________________________
______________________________. Na pauta de reunião foi discutido que
________________________________________ e _________________________
_____________________, sendo aprovadas as seguintes propostas a serem
encaminhadas: _____________________________________________________
__-,__________________________________________________ e ____________
__________________________________________. A reunião foi presidida por
__________________________________________________(nome), ___________
_______________________________________(cargo) e por mim, _____________
_____________________________________(nome), ________________________
__________________________(cargo), que a secretariei.
Assinaturas:

Todos estes documentos podem ser encontradoss
na página da UMES na internet:

www.umes.org.br
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Ano de validade

Meia tarifa no Ônibus

Caroline Amanda Lopes
EE Dr. Octávio Mendes
Ensino Médio
3º ano
RG xxxxxxx-x
ANA LETÍCIA OLIVEIRA BARBOSA

Meia-entrada
Cinema, teatro,
show, estádio

Válida para meia-entrada conforme lei municipal 13.715/04 até 31/03/10

Meia tarifa no Metrô

Apoio

Meia tarifa na CPTM

Caroline Amanda Lopes
EE Dr. Octávio Mendes
Ensino Médio
3º ano
RG xxxxxxx-x

2009

Meia-entrada
no Cinema

Ano de validade

Meia-entrada no teatro

ANA LETÍCIA OLIVEIRA BARBOSA

Válida para meia-entrada conforme lei municipal 13.715/04 até 31/03/10

Meia-entrada
no Estádio

Guia de Descontos
eletrônico

E muito mais...
Faça sua carteirinha na hora nos postos abaixo:
Centro: Rua Rui Barbosa, 323 - Bela Vista - Fone: 3289-7477
Sul: Rua Barão de Duprat, 312 - 2º andar - Santo Amaro - Fone: 5521-0875
Vergueiro: Rua Vergueiro, 2485 - Metrô Ana Rosa - Fone: 5084-2835
Oeste: Rua Monteiro de Melo, 67 - Sala 12 - Lapa - Fone: 3672-7144
Penha: Rua Padre João, 128 - Sala 12 - Penha - Fone: 2642-0451
Tatuapé: Rua Serra de Bragança, 325 - Tatuapé - Fone: 3524-8587
Norte: Rua Conselheiro Saraiva, 341 - Sala 14 - Santana - Fone: 2959-1803

