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ESTATUTO SOCIAL 
DO GRÊMIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO SANTO ANTÔNIO 

 
 
 

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Os dispositivos do presente documento definem as regras, as diretrizes e os 

princípios que seguirá o Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio. 
 
 
Art.   2º   -   A   aprovação   deste   texto   estatutário   ab-revoga   automaticamente, 

expressamente, e por completo, qualquer outro texto de mesmo objetivo que o preceda. 
 
 
Art. 3º - O presente Estatuto Normativo deverá ser aprovado pela maioria simples dos 

membros presentes na Assembleia Geral de Fundação dos Estudantes do Colégio Santo 

Antônio, em reunião extraordinária convocada, por meio de edital, para este fim. 
 
 
Art. 4º - Este documento deverá ser impresso e aprovado em três vias originais, sendo 

uma delas de propriedade da Diretoria do Grêmio Estudantil, outra de propriedade da 

Diretoria Pedagógica do Colégio Santo Antônio e, a terceira, utilizada para registro 

jurídico da Associação. 
 
 
 
 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 

SUBSEÇÃO I – DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DA REPRESENTAÇÃO E DA 

DISSOLUÇÃO 

Art. 5º- O  GRÊMIO  ESTUDANTIL  DO  COLÉGIO  SANTO  ANTÔNIO,  assim 

denominado, é uma ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS sem tempo de duração 

definido, única, indivisível, independente e soberana, nos limites da lei.
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Parágrafo Único – A representação estudantil dos alunos do Colégio Santo Antônio – 

BH é de competência exclusiva do Grêmio Estudantil e das instituições conveniadas. 

Art. 6º- A instituição a que se refere o caput do artigo anterior tem seu nome principal 

oficialmente abreviado por GECSA. 
 
 
Art. 7º- O  Grêmio  Estudantil  do  Colégio  Santo  Antônio  tem  sede  na  localidade 

principal  de  atuação  da  Associação  Franciscana de  Educação  e Assistência Social, 

instalada à Rua Pernambuco, número 880, bairro Funcionários, cidade de Belo 

Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil. 
 
 
Art. 8º- Todas   as   questões,   judiciais,   extrajudiciais,   ou   cartoriais,   relativas   à 

Agremiação de Estudantes do Colégio Santo Antônio serão dirimidas pelo foro da 

comarca de Belo Horizonte. 
 
 
Art. 9º- Os associados, inclusive Diretores, não respondem, direta ou indiretamente, 

integral ou subsidiariamente, judicial ou extrajudicialmente, pelas atividades ou 

obrigações sociais da Associação, que constitui personalidade jurídica individual e 

própria. 
 
 
Art. 10º- A dissolução da Associação é de competência exclusiva da Assembleia Geral, 

por aprovação de, ao menos, 4/5 (quatro quintos) dos presentes na reunião, convocada 

por edital, na forma deste Estatuto. 

Parágrafo Único – Dissolvida a Associação, todo o seu patrimônio, pecuniário ou não, 

será doado à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG). 
 
 
SUBSEÇÃO II – DOS FINS, DA OBSERVÂNCIA DAS LEIS E ESTATUTOS E DOS 

ASSOCIADOS 

Art. 11º- São fins do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio: 
 

a.   Representar, judicial ou extrajudicialmente, o corpo discente da instituição; 
 

b.   Promover eventos, festas e campanhas; 
 

c.   Mobilizar os alunos em prol de objetivos comuns; 
 

d.   Organizar interações de caráter político; 
 

e.   Lutar pela democracia e pela igualdade de direitos no Colégio e fora dele; 
 

f.   Buscar o aprimoramento do ambiente escolar;
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g.   Promover a cooperação entre os alunos, os professores, os funcionários e o 

corpo direcional do Colégio; 

h.   Fazer  cumprir,  dentro  do  Colégio,  as  determinações  legais,  em  qualquer 

hipótese, de acordo com as disposições do art. 9º do presente Estatuto; 

i.   Incentivar o acesso à Cultura e à Sabedoria; 
 

j.   Promover ações e integrar o corpo discente visando ao bem comum. 
 

Parágrafo Único - Para a realização dos objetivos indicados neste artigo, a associação 

poderá  realizar  bazares,  feiras,  bem  como  celebrar  convênios,  contratos,  acordos  e 

termos de parceria com empresas privadas, empresas públicas e de economia mista, bem 

como com Órgãos públicos, organizações, fundações, entidades de classe, outras 

associações e instituições financeiras públicas ou privadas, desde que o pacto não 

implique em sua subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes 

com os objetivos da Associação, nem arrisque sua independência. 
 
 
Art. 12º- O Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio deverá observar, para seu 

funcionamento, as disposições legais Federais, Estaduais e Municipais, além do Estatuto 

Disciplinar do Colégio Santo Antônio. 

Parágrafo Único – A observância das Leis se dará na seguinte ordem: Constituição 

Federal, Legislação Federal, Legislação Estadual, Legislação Municipal, Estatuto 

Disciplinar do Colégio Santo Antônio. 
 
 
Art. 13º- O  Grêmio  Estudantil  do  Colégio  Santo  Antônio  deverá  prestar  atenção 

especial aos dispositivos da Lei Federal nº 7.398/1985, em caráter prioritário, e das Leis 

Estaduais nº 12.084/1996 e nº 13.410/1999, em caráter secundário. 
 
 
Art. 14º- A  associação  será  constituída  por  um  número  ilimitado  de  associados, 

distribuídos nas seguintes categorias: 

I.         Diretores:   membros   da   Diretoria   do   Grêmio   Estudantil,   eleitos 

anualmente na forma deste Estatuto. 

II.        Membros do Conselho de Representantes de Turma: membros eleitos 

anualmente pelas classes do Ensino Médio do Colégio Santo Antônio, na forma deste 

Estatuto.
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III.    Colaboradores: serão considerados colaboradores todos os alunos 

matriculados e frequentes em qualquer das séries do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio no Colégio Santo Antônio. 

§1º - O desligamento voluntário de Diretores e de Membros do Conselho de 

Representantes de Turma do Grêmio Estudantil ocorre na forma da SEÇÃO II, 

SUBSEÇÃO V deste Estatuto. 

§2º - O desligamento voluntário de associados colaboradores ocorre a qualquer tempo, 

por meio de comunicado à Diretoria da Associação. 
 
 
Art. 15º- São direitos do associado, em linhas gerais: 

 

a.   Votar e ser votado para os cargos do Conselho de Representantes de Turma e da 
 

Diretoria, como qualquer outro estudante; 
 

b.  Tomar parte e votar nas reuniões da Assembleia Geral; 
 

c.   Auxiliar na deliberação de matéria referente à atuação da Associação; e 
 

d.  Desligar-se da Associação, a qualquer momento, por meio de comunicado à 
 

Secretaria Geral. 
 
 
 
Art. 16º- São deveres do associado, em linhas gerais: 

 

a.   Respeitar e observar as regras deste Estatuto, as disposições regimentais, as 

resoluções da Diretoria e as deliberações da Assembleia Geral; 

b.   Cooperar com a consecução dos objetivos do Grêmio Estudantil; 
 

c.   Comparecer às reuniões da Assembleia Geral; e 
 

d.   Informar à Diretoria qualquer caso de violação dos direitos dos associados, 

cometida por autoridade acadêmica, por autoridade pública ou particular. 
 
 

SUBSEÇÃO III – DAS UNIDADES INSTITUCIONAIS 

ITEM I – DA DIRETORIA 

Art. 17º- A Diretoria é o órgão executivo e restrito de deliberação do Grêmio Estudantil 

do Colégio Santo Antônio. 
 
 
Art. 18º- Compõem  a Diretoria  os  oito  membros  da  chapa eleita nos  termos  deste 

 

Estatuto: 
 

a.   O Presidente; 
 

b.   O Secretário-Geral e Tesoureiro;
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c.   O Diretor do Departamento de Comunicação e Imagem; 
 

d.   O Diretor do Departamento de Estrutura e Logística; 
 

e.   O Diretor do Departamento de Entretenimento; 
f.   O Diretor do Departamento de Pedagógico e Institucional; 
f. O Diretor do Departamento Pedagógico; 
g.   O Diretor do Departamento de Política e Estado; 

g. O Diretor do Departamento de Política; 
 

h.   O Diretor do Departamento de Social e Diversidade. 
 
h. O Diretor de Departamento Social e Pastoral. 

 
(Novas redações dadas pela Emenda ao Estatuto 001) 

 
 
Art. 19º- A sede da Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio coincide 

com a sede do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio. 

Parágrafo Único – Apenas Diretores, nos termos do art. 12º do presente Estatuto, 

possuirão as chaves de acesso às dependências da sede do Grêmio Estudantil, às chaves 

de acesso a armários e arquivos e às senhas de acesso a arquivos e itens da instituição, 

estando o infrator e o Diretor coautor sujeitos às penas previstas neste texto estatutário. 

Parágrafo Único – Apenas membros da Diretoria e do Conselho Fiscal poderão possuir 

as chaves de acesso às dependências da sede do Grêmio Estudantil, as chaves de acesso 

a armários e arquivos e as senhas de acesso a arquivos e itens da instituição. 

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 002) 

 

Art. 20º- São princípios da Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio: 
 

a.   A moralidade; 

b.   A publicidade; 

c.   A legalidade; 

d.   A impessoalidade; 
 

e.   A isonomia; 
 

f.   A finalidade comum; e 

g.   A eficiência. 
 
 
Art. 21º- As reuniões ordinárias da Diretoria ocorrerão semanalmente, em local, data e 

horário previamente marcados. 

Parágrafo Único – O cancelamento ou adiamento de reuniões será aceito, desde que 

devidamente justificado e comunicado oficialmente pelo Secretário-Geral e Tesoureiro, 

na Imprensa Oficial e em local de costume. 
 



 
Art. 22º- As reuniões da Diretoria são presididas por seu Presidente, que deverá: 

 

a.   Assegurar a produtividade do encontro; 
 

b.   Manter o decoro dos Diretores; 
 

c.   Comandar as atividades das reuniões, seguindo a pauta previamente elaborada, 

se houver; 

d.   Garantir que os presentes assinem a Lista de Presença; 
 

e.   Solicitar  ao  Secretário-Geral  e  Tesoureiro  que  faça  constar  em  ata  alguma 

informação que avalie como necessária; 

f. ((VETADO)) 

g. Receber e responder questões de dúvida, dirigidas à Diretoria Executiva; 

h. Receber, analisar e acatar ou dispensar questões de ordem, apresentadas pelos 

Diretores, oralmente ou por escrito, referentes ao andamento dos trabalhos, 

tendo sempre em vista os princípios da boa-fé e da legalidade, devendo constar 

da ata a decisão fundamentada sobre o assunto; 

i. Convidar e autorizar a entrada de alunos não filiados à Diretoria do Grêmio 

Estudantil durante as reuniões oficiais.  

(Alíneas f, g, h, i, incluídas pela Emenda ao Estatuto 001) 

§1º - No caso de ausência do Presidente, a reunião será presidida pelo Secretário-Geral e 
 

Tesoureiro; ausentes ambos, a reunião será cancelada. 
 

§2º - O Secretário-Geral e Tesoureiro deverá fazer constar em ata informação solicitada 

pelo Presidente, mas não se restringirá a elas. 
 
 
Art. 23º- Toda atividade de reuniões oficiais da Diretoria deverá ser relatada em ata, 

elaborada pelo Secretário-Geral e Tesoureiro. 

Parágrafo Único - A ata produzida deverá, em até 5 (cinco) dias úteis, ser firmada por 

todos os presentes na reunião, e depois colada em livro-ata próprio, sendo que uma 

cópia deverá ser disponibilizada na Imprensa Oficial. 

Parágrafo Único - A ata produzida deverá ser firmada por todos os presentes na reunião, 

logo após seu término, e, depois colada em livro-ata próprio, sendo que uma cópia 

deverá ser disponibilizada na Imprensa Oficial. Os presentes que tenham abandonado a 

reunião deverão assinar a ata em até 5 (cinco) dias úteis.  

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 001) 

 

Art. 24º- É obrigatória a existência de Lista de Presença em todas as reuniões oficiais 

da Diretoria do Grêmio Estudantil. 

Parágrafo Único - A Lista de Presença ficará disponível para assinatura por 20 (vinte) 

minutos após o início da reunião; passado esse horário, deverá ser removida pelo 

Secretário-Geral e Tesoureiro. 



Art. 24- Aberta a reunião oficial da Diretoria, pelo Presidente, será conferida a palavra 

ao Secretário-Geral e Tesoureiro, que efetuará a chamada, transcrevendo os nomes dos 

presentes para a ata de reunião. 

 

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 001) 
 
Art. 25º- É facultada ao Secretário-Geral e Tesoureiro e ao Presidente a elaboração de 

pauta para as reuniões oficiais da Diretoria do Grêmio Estudantil. 
 
 
Art. 26º- A pessoa natural que representa, para fins diplomáticos ou de negociação, o 

 

Grêmio Estudantil é o Presidente dessa unidade institucional. 
 

§1º – Por iniciativa do Presidente, essa atribuição poderá ser transmitida, temporária ou 

permanentemente, ao Secretário-Geral e Tesoureiro, caso o segundo aprove tal 

transmissão, por meio de procuração pública (ou particular com reconhecimento de 

firma) ad negotia, de poderes restritos. 

§2º – Nem o Presidente, nem o Secretário-Geral e Tesoureiro, nem qualquer dos 

associados respondem, judicial ou extrajudicialmente, por atos praticados pela 

Associação. 

§3º – Para fins de solicitação, alteração ou revogação do Registro Civil da Associação, o 

Diretor que representa a Agremiação de Estudantes do Colégio Santo Antônio pode ser 

o Presidente ou o Secretário-Geral e Tesoureiro, indistintamente. 
 
 
Art. 27º- A Diretoria se divide em três categorias: 

 

a.   Diretoria Executiva, composta 

i.   Pela Presidência; e 

ii.  Pela Secretaria Geral e Tesouraria. 

b.   Diretoria de Assessoria, composta 

i.  Pelo Departamento de Comunicação e Imagem; e 

ii.   Pelo Departamento de Estrutura e Logística. 

c.   Diretoria de Criação, composta 
 

i.   Pelo Departamento de Política e Estado; 
 
i. Pelo Departamento de Política; 

 

ii.   Pelo Departamento de Pedagógico e Institucional; 
 
ii. Pelo Departamento Pedagógico; 

 

iii.   Pelo Departamento de Social e Diversidade; e  

iii. Pelo Departamento Social e Pastoral; e 

iv.  Pelo Departamento de Entretenimento. 

(Novas redações dadas pela Emenda ao Estatuto 001) 



 
Art. 28º- A cada Diretor será facultada a escolha de até 3 (três) assessores executivos, 

responsáveis por auxiliá-lo na tomada de decisões e na realização de suas funções. 

 

Art. 28 - A cada Diretor será facultada a escolha de até 2 (dois) assessores executivos, 

responsáveis por auxiliá-lo na tomada de decisões e na realização de suas funções. 

§1º - O registro de um assessor executivo deverá ser feito mediante cadastro na 

Secretaria Geral e Tesouraria, eletronicamente ou analogicamente, até o segundo 

domingo do mês de maio. 

§1º - O registro de um assessor executivo deverá ser feito mediante cadastro na 

Secretaria Geral e Tesouraria, eletronicamente ou analogicamente, a qualquer tempo. 

§2º - Qualquer aluno é elegível para desempenhar função de assessor executivo, desde 

que  possua  bons  antecedentes  e  não  possua  parentesco  natural,  em  linha  reta  em 

primeiro grau ou em linha colateral até segundo grau, com o Diretor que o elege. 

§2º - Qualquer aluno é elegível para desempenhar função de assessor executivo, desde 

que possua bons antecedentes e não possua parentesco natural, até o terceiro grau, com o 

Diretor que o elege. 

(Novas redações dadas pela Emenda ao Estatuto 001) 

§3º - Os assessores executivos, devidamente registrados, compõem a Diretoria e são 

autorizados a comparecer e a assistir aos trabalhos das Reuniões Oficiais, sem 

necessidade de prévio comunicado à Presidência.  

(Incluído pela Emenda ao Estatuto 001) 

 

Art. 29º- Incumbe ao Presidente da Diretoria, entre outras coisas: 
 

a.   A presidência de reuniões oficiais da Diretoria e de reuniões das outras unidades 

administrativas; 

b.   O controle moral sobre as atividades de outros Diretores; 
 

c.   O planejamento das ações e projetos; 
 

d.   A convocação de reunião da Assembleia Geral dos Estudantes; 
 

e.   A publicação de orientações que auxiliem os outros Diretores no desempenho de 

suas funções; 

f.   A representação política e diplomática do Grêmio Estudantil do Colégio Santo 
 

Antônio; 
 

g.  O aconselhamento do Secretário-Geral e Tesoureiro nas decisões de matéria 

financeira; 

h.   A condução das atividades dos outros departamentos, caso necessária; 
 

i.   A  aprovação  ou  modificação  das  atas  produzidas  pelo  Secretário-Geral  e 
 

Tesoureiro; 
 



j. O   contato   com   entidades   estudantis   de   outros   colégios   e   instituições 

educacionais; 

k.   A administração financeira, juntamente com o Secretário-Geral e Tesoureiro. 
 
 
l. A distribuição das atividades e funções entre os departamentos; 
 
m. O desencadeamento do processo administrativo disciplinar, na forma deste Estatuto; 
 

(Alíneas “l” e “m” incluídas pela Emenda ao Estatuto 001) 

 
Art. 30º- Incumbe ao Secretário-Geral e Tesoureiro, entre outras coisas: 

 

a. A emissão, autenticação, firma, transporte, remissão, publicação, arquivamento e 

destruição de quaisquer documentos oficiais relacionados ao Grêmio Estudantil; 

b.   A  escritura  das  atas  de  todas  as  reuniões  oficiais  da  Diretoria  do  Grêmio 
 

Estudantil e das outras unidades institucionais; 
 

c.   A publicação, na Imprensa Oficial, das atas ou de quaisquer outros documentos, 

ofícios ou resoluções, quando o Departamento de Comunicação e Imagem não o 

fizer; 

d.   A presidência de reuniões oficiais da Diretoria e de reuniões das outras unidades 

administrativas, quando o Presidente da Diretoria não estiver presente; 

e.   O cadastro oficial de assessores executivos, de gremistas e de Diretores; 
 

f.   A  coordenação  do  setor  de  Petições  e  Auxílio  Acadêmico,  na  forma  deste 
 

Estatuto; 
 

g.   A gestão do patrimônio do Grêmio Estudantil, seja ele em forma pecuniária ou 

não, juntamente com o Presidente, em conta corrente ou poupança, e em cofre 

disponibilizado na sede da instituição; 

h.   A  elaboração,  juntamente  com  o  Presidente,  dos  cadernos  de  Prestações  de 
 

Contas, na forma deste Estatuto; 
 

i. A publicação, na Imprensa Oficial, dos cadernos aos quais se refere a alínea 

anterior; 

j.   A apresentação da Prestação de Contas à Assembleia Geral; 
 

k.   O veto de movimentações financeiras, quando julgar necessário. 
 
l. O desencadeamento do processo administrativo disciplinar, na forma deste Estatuto; 
 

(Alínea “l” incluída pela Emenda ao Estatuto 001) 
 

§1º - O controle de documentos e processos administrativos, bem como o controle da 

movimentação financeira, poderá ser feito por meio digital, se do interesse da Secretaria 

Geral e Tesouraria. 



§2º - O cadastro dos Diretores deverá ser efetuado em até 2 (duas) semanas após a posse 

da chapa. Esse cadastro deverá ser publicado na Imprensa Oficial, contendo as seguintes 

informações: 

i.      Nome completo do Diretor; 
 

ii.      Data de nascimento do Diretor; 
 

 

iii.     Série que cursa, na data da posse; 
 

iv.      Número de um documento válido de identidade; 
 

v.      Número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas; 
 

vi.      Domicílio e residência do Diretor; 
 

vii.     Endereço eletrônico do Diretor. 
 

§3º - A senha eletrônica do cofre a que se refere o inciso “g” desse artigo será criada 

pelo Secretário-Geral e Tesoureiro e será acessível a ele e ao Presidente da Diretoria. As 

chaves de abertura de emergência do referido cofre ficarão sob a guarda do Secretário- 

Geral e Tesoureiro. 

§4º - O veto de movimentações financeiras pelo Secretário-Geral e Tesoureiro deverá 

ser devidamente justificado em ofício, que será publicado na Imprensa Oficial. 

§4º - O veto de movimentações financeiras pelo Secretário-Geral e Tesoureiro deverá ser 

devidamente justificado em decisão publicada diretamente na ata de reunião oficial.  

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 001) 
 
Art. 31º- Compete ao Diretor do Departamento de Comunicação e Imagem, entre outras 

coisas: 

a. Publicar, na Imprensa Oficial, quaisquer documentos, a pedido do Secretário- 

Geral e Tesoureiro; 

b.   Zelar pela imagem do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio; 
 

c.   Produzir logotipos, imagens, cartazes, informes, papéis publicitários ou quaisquer 

outros materiais de divulgação; 

d. Efetuar contato, pessoal, digital ou telefônico, com quaisquer empresas ou 

organizações  que  possam  trazes  benefício  ao  Grêmio  Estudantil  e  ao  corpo 

discente; 

e.   Redigir e publicar notícias, informes de eventos, imagens e demais conteúdos 

interativos no Portal do Grêmio Estudantil; 

f.   Promover divulgação pessoal de eventos dentro do Colégio Santo Antônio; 
 

g.   Coordenar e atualizar quaisquer mídias sociais de posse do Grêmio Estudantil; 
 
h.   Reunir estudantes em prol de objetivos comuns. 

 
 
Art. 32º- Compete ao Diretor do Departamento de Estrutura e Logística, entre outras 

coisas: 



a. Organizar as atividades da Diretoria e das outras unidades administrativas, 

juntamente com o Presidente; 

b.   Comandar as atividades do Corpo de Gremistas, juntamente com o Presidente, 

especialmente durante eventos; 

 

c.   Solicitar  ao  Secretário-Geral  e  Tesoureiro  ou  ao  Presidente,  por  meio  de 

documento oficial, a liberação de verba para eventos ou compra de itens; 

d.   Garantir que a sede administrativa do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio 

se encontre sempre abastecida com os itens de almoxarifado necessários ao seu 

funcionamento; 

e.   Planejar, executar e coordenar todos os processos logísticos do Grêmio Estudantil; 
 

f.   Apontar  problemas  e  propostas  de  melhorias  na  estrutura  do  Colégio  Santo 
 

Antônio, visando a favorecer o corpo discente. 
 
 
 
Art. 33º- Compete aos Diretores dos Departamentos de Criação, entre outras coisas: 

 

a.   Levantar ideias, sugestões e propostas, nas diversas frentes de atuação, que visem 

à satisfação dos interesses discentes; 

b.   Elaborar relatórios dos eventos e/ou atividades a serem realizadas, e apresentá-los 

à Diretoria, ao Conselho de Representantes de Turma e à Assembleia Geral; 

c.   Planejar,  juntamente com  o  Departamento  de Estrutura e  Logística,  eventos  e 

atividades de interesse dos estudantes; 

d.   Realizar orçamentos e pesquisas de custos e apresentá-los ao Secretário-Geral e 
 

Tesoureiro, sempre que necessário; 
 

e.   Contatar a direção ou o setor administrativo do Colégio, sempre que necessário. 
 
 
 

ITEM II – DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DE TURMA 
 

Art. 34º- O Conselho de Representantes de Turma é unidade administrativa permanente 

do Grêmio Estudantil, e será doravante denominado CRT. 

 
Art. 35º- O CRT é fundamentado no princípio da democracia e da isonomia, sendo um 

órgão de representação dos estudantes mais amplo do que a Diretoria do Grêmio 

Estudantil do Colégio Santo Antônio. 
 
 
Art. 36º- O CRT é unicameral, e seus membros devem se reunir, a cada 45 (quarenta e 

cinco) dias, em um espaço amplo e que comporte todos os membros presentes com 

conforto e tranquilidade, de forma a promover um espaço qualificado para o debate e 

para a reflexão sobre assuntos de importância para o corpo discente. 
 
 



Art. 37º- Em toda reunião oficial do CRT deve ser produzida, pelo Secretário-Geral e 

Tesoureiro, uma ata, que deve ser firmada por todos os presentes no encontro, e depois 

publicada na Imprensa Oficial. 
 
 
Art. 38º- As funções primárias do CRT são: 

 

a. ser uma das principais pontes de comunicação entre os estudantes e a Diretoria do 
 

Grêmio, por meio dos representantes de turma; e 
 

b. auxiliar a Diretoria do Grêmio em decisões de grande importância, por meio do 

voto. 
 
 
Art. 39º- Compõem o CRT: 

 

a.   Os membros da Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio; 
 

b.   Os representantes de turma de todas as turmas do Ensino Médio; e 
 

c.   Os vice-representantes de turma de todas as turmas do Ensino Médio. 
 
 
 
Art. 40º- A organização do processo eleitoral anual que elege os membros do CRT é de 

reponsabilidade exclusiva da Diretoria do Grêmio Estudantil. 

§1º – Esse processo eleitoral será regulado por edital, com validade de 1 (hum) ano, a 

ser publicado na Imprensa Oficial. 

§2º – O mandato dos membros do CRT tem duração de 1 (hum) ano. 
 
 
 
Art. 41º- Os encontros do CRT ocorrerão a cada 45 (quarenta e cinco) dias, com data, 

hora e local marcados pela Secretaria Geral da Diretoria do Grêmio, e divulgados nos 

murais do Colégio Santo Antônio e na Imprensa Oficial. 

 
Art. 42º- É  uma  obrigação  do  membro  do  CRT  comparecer  às  reuniões  do  órgão. 

Membros com assiduidade inferior a 50% (cinquenta por cento) serão suspensos do 

CRT pela Secretaria Geral e Tesouraria, e excluídos das listas de presença. 
 
 
Art. 43º- O voto, quando solicitado pela Diretoria do Grêmio, é compulsório para todos 

os que possuam o direito a ele. 
 
 
Art. 44º- Possuem poder de voto: 

 

a.   Os membros da Diretoria do Grêmio Estudantil; 
 

b.   Os representantes de turmas do Ensino Médio; 
 

c.   O Presidente do CRT; e 
 

d.   Os vice-representantes de turmas do Ensino Médio, quando 

i.   O representante titular estiver ausente; ou 

ii.   O representante titular for um membro da Diretoria do Grêmio. 



 
 
Art. 45º- Possuem poder de veto de propostas, ações e medidas: 

 

a.   O Presidente da Diretoria do Grêmio Estudantil; e 

b.   O Presidente do CRT. 
 
 
Art. 46º- O Presidente do CRT é, juntamente com o Presidente da Diretoria do Grêmio, 

o comandante do CRT, tendo maior expressividade na prestação de opinião, poder de 

veto e inimputabilidade no caso de descumprimento de horários. 
 
 
Art. 47º- A eleição para a Presidência do CRT ocorrerá na primeira reunião do órgão, 

por meio de voto individual, secreto, em cédula e depositado em urna, de todos os 

membros do CRT. 

§1º - As cédulas serão recolhidas e contadas pelo Secretário-Geral e Tesoureiro da 

Diretoria do Grêmio Estudantil ainda durante a reunião. O resultado da votação deverá 

constar em ata, a ser publicada em Imprensa Oficial. 

§2º - Para a eleição do Presidente do CRT, votam todos os membros do CRT, com 

exceção dos membros da Diretoria do Grêmio Estudantil. 

§3º - Nessa votação, é permitido que o votante anule o próprio voto. 
 
 
Art. 48º- O  candidato  vencedor  será  aquele  que  obter,  em  qualquer  quantidade  e 

proporção, maioria simples de votos. 

Parágrafo Único – Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, caberá ao 

Presidente da Diretoria do Grêmio definir o Presidente do CRT; todos esses ocorridos 

deverão constar da ata. 
 
 
Art. 49º- O candidato à Presidência do CRT: 

 

a.   Deve ser um membro oficial do CRT; e 
 

b.   Não pode ser um membro da Diretoria do Grêmio Estudantil. 
 
 
 
Art. 50º- A inscrição dos candidatos a Presidente do CRT estará aberta na semana 

anterior à reunião do órgão, por meio de ficha de alistamento disponibilizada em local 

de costume. 
 
 
Art. 51º- O mandato de Presidente do CRT tem duração de 6 (seis) meses. Após o fim 

do mandato, outra eleição deve ser efetuada, nos mesmos moldes da primeira. 
 
 

ITEM III – DO CONSELHO DE GREMISTAS 
 

Art. 52º- O  Conselho  de  Gremistas  é  um  órgão  de  aconselhamento,  formado  por 

voluntários inscritos. 



 
 
Art. 53º- As inscrições para os voluntários do Corpo de Gremistas deverão ter duração 

de 15 (quinze) dias, e deverão ser efetuadas analogicamente ou virtualmente. 

§1º - Qualquer estudante do Colégio pode integrar o Corpo de Gremistas, desde que se 

inscreva em tempo hábil. 

§2º - Para integrar o órgão, deverão ser fornecidas, ao menos, as seguintes informações: 
 

a.   Nome completo; 
 

b.   Série que cursa no ato da inscrição; 
 

c.   Turma da qual faz parte no ato da inscrição; 
 

d.   Endereço eletrônico; e 

e.   Telefone para contato. 
 
 
Art. 54º- As reuniões do Conselho de Gremistas ocorrem por convocação extraordinária 

oficial da Diretoria, que deve ser publicada na Imprensa Oficial. 

 
Art. 55º- O desligamento de um voluntário do Corpo de Gremistas ocorre: 

 

a.   Voluntariamente, a qualquer tempo; 
 

b.   De ofício, por parte do Presidente da Diretoria, sem necessidade de justificativa. 
 
 
 

ITEM IV – DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES 
 

Art. 56º- A Assembleia Geral dos Estudantes é o órgão máximo de deliberação do 
 

Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio. 
 
 
 
Art. 57º- Participam das reuniões oficiais da Assembleia Geral dos Estudantes: 

 

a.   Os membros da Diretoria do Grêmio; 
 

b.   Os membros do Conselho de Representantes de Turma; 
 

c.   Os membros do Conselho de Gremistas; 
 

d.   Colaboradores da Associação; e 
 

e.   Alunos interessados não filiados ao Grêmio Estudantil. 
 

Parágrafo Único – Qualquer estudante matriculado no Colégio Santo Antônio pode 

frequentar reuniões da Assembleia Geral dos Estudantes, sem qualquer restrição. 
 
 
Art. 58º- As reuniões da Assembleia Geral são computadas para fins de comprovação 

da assiduidade dos membros do Conselho de Representantes de Turma. 
 
 
Art. 59º- As reuniões da Assembleia Geral devem ser realizadas em espaço amplo, que 

comporte todos os membros presentes com conforto e tranquilidade, e de temperatura 

regulável. 
 
 



Art. 60º- Em  todas  as  reuniões  da  Assembleia  Geral  dos  Estudantes,  deverá  ser 

produzida, pelo Secretário-Geral e Tesoureiro, uma ata, que deverá ser firmada por 

todos os presentes na reunião, e depois colada em livro-ata próprio, sendo que cópia 

dela deverá ser disponibilizada na Imprensa Oficial. 
 
 
Art. 61º- As  reuniões  da  Assembleia  Geral  dos  Estudantes  são  convocadas  pelo 

presidente da Diretoria do Grêmio, com pelo menos 1 (uma) semana de antecedência. 

Parágrafo Único – A ordem de convocação será feita ao Secretário-Geral e Tesoureiro, 

que emitirá comunicado oficial, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

 

Art. 62º- Pelo  Presidente  da  Diretoria  será  emitida  Certidão  de  Comparecimento, 

firmada por ele mesmo, pelo Secretário-Geral da Diretoria e pelo Presidente da 

Assembleia Geral, aos presentes que a requisitarem, a fim de justificar, de forma válida, 

a ausência do participante em outros compromissos escolares. 

 

Art. 63º- O Presidente da Diretoria é livre para convocar a Assembleia quando bem 

desejar, devendo fazê-lo, ao menos, 1 (uma) vez a cada 2 (dois) meses, por meio de 

edital. 
 
 
Art. 64º- As resoluções da Assembleia Geral dos Estudantes têm caráter obrigatório, 

devendo ser acatadas pela Diretoria do Grêmio. 
 
 
Art. 65º- Todos os presentes nas reuniões da Assembleia Geral possuem direito a voto, 

que é facultativo, quando solicitado. 

Parágrafo Único – Todas as resoluções da Assembleia Geral são definidas por maioria 

simples de votos, em qualquer quantidade ou proporção. 
 
 
Art. 66º- O  Presidente  da  Assembleia  Geral  dos  Estudantes  é  quem  presidente  as 

reuniões do órgão, juntamente com o Presidente da Diretoria. 
 
 
Art. 67º- As  eleições  para  a  Presidência  da  Assembleia  Geral  serão  efetuadas  na 

primeira reunião do órgão. Se possível, dar-se-á preferência à votação nominal. 

§1º - O resultado da votação deverá constar em ata, a ser publicada em Imprensa 
 

Oficial. 
 

§2º - Votam todos os membros da Assembleia Geral, com exceção dos membros da 
 

Diretoria do Grêmio Estudantil. 
 

§3º - Nessa votação, é permitido que o votante anule o próprio voto. 
 
 
 



Art. 68º- O  candidato  vencedor  será  aquele  que  obter,  em  qualquer  quantidade  e 

proporção, maioria simples de votos. 

Parágrafo Único – Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, caberá ao 

Presidente da Diretoria do Grêmio definir o Presidente da Assembleia Geral; todos esses 

ocorridos deverão constar da ata. 

 
Art. 69º- O candidato à Presidência da Assembleia Geral deverá ser um aluno não 

filiado à Diretoria do Grêmio, ao Conselho de Representantes de Turma ou ao Conselho 

de Gremistas. 

Parágrafo Único – Com exceção dos alunos mencionados no caput deste artigo, todos 

são elegíveis para a Presidência da Assembleia Geral. 
 
 
Art. 70º- A inscrição para concorrer ao cargo de Presidente da Assembleia Geral será 

aberta 1 (uma) semana antes da primeira reunião do órgão, e será efetuada por meio 

de ficha de alistamento, disponibilizada em local de costume. 
 
 
Art. 71º- O mandato de Presidente da Assembleia Geral dos Estudantes tem duração de 

 

1 (hum) ano. 
 
 
 

SUBSEÇÃO IV – DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

Art. 72º- A administração do patrimônio do Grêmio Estudantil compete ao Secretário- 

Geral e Tesoureiro, juntamente e em colaboração com o Presidente da Diretoria. 
 
 
Art. 73º- Constitui o patrimônio do Grêmio Estudantil: 

 

a.   Materiais ou objetos por ele comprados ou a ele doados; 
 

b.   A sala na qual é sediada a instituição, as chaves de acesso a ela e os objetos 

existentes em seu interior; 

c.   Pecúnia, em papel-moeda ou em contas correntes, de sua posse, por ele obtido 

ou a ele doado; 

 

d.   Pecúnia, de sua posse ou por ele obtido, em fundos de investimento, CDBs, 

poupanças ou quaisquer outras aplicações rentáveis; 

e.   Pecúnia proveniente de rendimentos em aplicações financeiras às quais se refere 

a alínea anterior; 
 
Art. 74º- O  Secretário-Geral  e  Tesoureiro  e  o  Presidente  poderão  administrar  o 

patrimônio pecuniário do Grêmio Estudantil em conta corrente ou em conta- 

poupança em nome da Associação, ou se por necessidade extrema, em nome de uma 



das duas pessoas naturais, desde que não haja taxas de qualquer tipo e a mesma seja 

utilizada exclusivamente para esse fim. 
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Parágrafo Único – Caso os Administradores optem por administrar o patrimônio 

financeiro da instituição por meio do cofre instalado na sede do Grêmio Estudantil, eles 

responsabilizar-se-ão no caso de roubo, perda ou extravio de quantias em dinheiro. 
 
 
Art. 75º- É dever do Secretário-Geral e Tesoureiro e do Presidente produzir e apresentar 

à Diretoria e à Assembleia Geral os cadernos de Prestação de Contas, no seguinte 

esquema: 

a.   Hum caderno para cada um dos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, 

Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro; 

b.   Hum caderno para o compilado dos meses de Dezembro e Janeiro. 
 

Parágrafo  Único  –  O  descumprimento  desse  esquema  pelos  Administradores  os 

sujeitará às sanções previstas neste Estatuto, depois de terminado o curso do Processo 

Administrativo referente. 
 
 
Art. 76º- Nos cadernos de Prestação de Contas, deve haver, obrigatoriamente: 

 

a.   A descrição da movimentação financeira do período, em folha de caixa, com o 

saldo final explicitado; 

b.   Extrato bancário que comprove o declarado no documento da alínea anterior, se 

houver; 

c.   Notas fiscais ou quaisquer outros documentos que comprovem a fidelidade dos 

gastos declarados; 

d.   Declaração de recebimento de juros ou rendimentos de aplicações rentáveis, 

firmada pelo Secretário-Geral e Tesoureiro. 

§1º – O saldo final mencionado na alínea “a” desse artigo deve sempre coincidir com o 

saldo final no extrato bancário. Se, por força maior, isso não ocorrer, deverão os 

Administradores, com boa fé, prestar esse esclarecimento no caderno referente e na 

Imprensa Oficial. 

§2º - Os documentos aos quais se referem as alíneas “a”, “b” e “c” deste artigo devem 
 

ser firmados tanto pelo Presidente quanto pelo Secretário-Geral e Tesoureiro. 
 
 
 
Art. 77º- Todos os cadernos de Prestação de Contas devem ser, de imediato, publicados 

na Imprensa Oficial. 

 
Art. 78º- Se constatada irregularidade na gestão financeira dos Administradores, será 

instaurado Processo Administrativo e Disciplinar, na forma deste Estatuto. 



 

Parágrafo  Único  –  Se  constatada  a  irregularidade,  os  Administradores  e  todos  os 

demais partícipes estarão sujeitos às seguintes sanções, na forma escolhida pelo 

Presidente da Comissão do PAD referente: 

a.   Restituição integral ou parcial do patrimônio, em todos os casos; acrescida de 

b.   Interrupção temporária das atividades do Diretor; ou 

c.   Suspensão permanente das atividades da Diretoria, conforme o caso. 
 

(Revogado pela Emenda ao Estatuto 002) 
 
 
Art. 79º- Caso a gestão financeira dos Administradores em exercício seja rejeitada pela 

maioria simples Assembleia Geral, em reunião ordinária ou extraordinária convocada 

por edital válido, será instaurada vigilância sobre o Presidente e sobre o Secretário- 

Geral e Tesoureiro, que só poderão realizar movimentações financeiras com aprovação 

de, pelo menos, 2/3 (dois terços) do quórum total da Diretoria. 

(Revogado pela Emenda ao Estatuto 002) 

 
Art. 79-A – Norma complementar, de autoria da Diretoria e de iniciativa privativa do 

Presidente, disporá sobre responsabilidade orçamentária, diretrizes financeiras e sanções 

disciplinares por improbidade na administração financeira.  

(Incluído pela Emenda ao Estatuto 002) 

 
 
 

SUBSEÇÃO V – DOS CASOS DE RENÚNCIA 
 

Art. 80º- O associado membro da Diretoria, o associado membro do CRT e o associado 

colaborador são livres para renunciar do cargo a qualquer tempo, sem necessidade de 

prestação de justificativa. 

Art. 80 - O associado membro da Diretoria, o associado membro do CRT, o associado 

colaborador e o associado membro do Conselho Fiscal são livres para renunciar do cargo 

a qualquer tempo, sem necessidade de prestação de justificativa. 

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 002) 
 
Art. 81º- A renúncia deverá ser comunicada ao Secretário-Geral, que lavrará Termo de 

 

Renúncia válido, assinado por ele mesmo, pelo renunciante e pelo Presidente. 
 

 

§1º - No caso de renúncia do Secretário-Geral e Tesoureiro, o termo será lavrado pelo 
 

Presidente da Diretoria. 
 

§2º - O caso de renúncia do Presidente da Diretoria dispensa assinatura do Presidente no 

campo reservado exclusivamente a ele. 

 



§3º - A lavratura a que refere o caput deste artigo deverá ocorrer, em, no máximo, 5 

(cinco) dias úteis após o comunicado. 
 
 
Art. 82º- No caso de renúncia de associado colaborador, não há escolha de substituto de 

qualquer tipo. 
 
 
Art. 83º- No caso de renúncia de Diretores de Assessoria ou de Diretores de Criação, o 

substituto será escolhido pelo Presidente da Diretoria, por meio de comunicado oficial, 

publicado na Imprensa Oficial. 
 
 
Art. 84º- No caso de renúncia do Secretário-Geral e Tesoureiro ou do Presidente, o 

substituto será escolhido em reunião oficial da Diretoria, em regime de maioria absoluta 

de votos. 
 
 
Art. 85º- No caso de renúncia de membro do CRT, não é escolhido substituto, e o cargo 

ocupado pelo renunciante fica em aberto até novo processo eleitoral. 

 

Art. 85-A – No caso de renúncia de membro do Conselho Fiscal, caberá ao Presidente 

da Diretoria nomear substituto. 

(Incluído pela Emenda ao Estatuto 002) 
 
Art. 86º- A escolha de um substituto, pelo Presidente ou pela Diretoria, deverá ocorrer 

em até 20 (vinte) dias úteis a partir da lavratura do Termo de Renúncia. 
 
 

SUBSEÇÃO VI – DOS REQUERIMENTOS 
 

Art. 87º- Qualquer aluno é livre para efetuar requerimento ao Grêmio Estudantil, por 

escrito, com os dados pessoais e escolares do requerente, e por ele assinado. 
 
 
Art. 88º- O requerimento deve ser entregue pelo requerente, via pessoal ou digital, à 

 

Secretaria Geral do Grêmio Estudantil. 
 

Parágrafo Único – No ato da entrega do requerimento, a Secretaria deverá protocolizá- 

lo oficialmente e entregar comprovante numerado ao requerente. 
 
 
 
Art. 89º- O requerimento é pessoal e só pode ser entregue pelo próprio requerente, ou 

por terceiro com procuração válida. 

Parágrafo Único - O oficial da Secretaria Geral poderá solicitar, de ofício, documento 

de identificação que comprove a autoria do requerimento. 
 
 



Art. 90º- No  ato  da  entrega  do  requerimento,  o  oficial  da  Secretaria  Geral  deverá 

solicitar o endereço eletrônico do requerente ou procurador; ou, se impossível, seu 

endereço residencial, para que seja intimado da decisão. 

Parágrafo Único – A decisão e a intimação do querelante devem ocorrer em até 20 

(vinte) dias corridos, prorrogáveis por mais 10 (dez), desde que com justificativa válida, 

publicada na Imprensa Oficial. 

 
Art. 91º- Os  requerimentos  ao  Grêmio  Estudantil  são  analisados  em  até  3  (três) 

 

instâncias: 
 

I.      Primeira instância: Presidência; 
 

II.      Segunda instância: Diretoria Executiva e Diretoria de Assessoria; 
 

III.      Terceira Instância: Diretoria do Grêmio Estudantil, em sua totalidade. 
 
 
Art. 91-A – O Presidente poderá solicitar, em reunião oficial, e mediante prévio 

comunicado, parecer da Diretoria, sem efeito vinculante, sobre determinado assunto, de 

forma a fundamentar decisão de requerimento.  
 
Art. 92º- As  decisões  de qualquer das  instâncias  devem  ser redigidas  na  forma  de 

sentenças, e devem ser publicadas na Imprensa Oficial. 
 
 
Art. 93º- O requerente poderá recorrer da decisão monocrática da Presidência, em até 5 

(cinco) dias úteis após a intimação e a publicação da decisão na Imprensa Oficial, sendo 

remetidos os autos à Turma de Análise, composta pelas Diretorias Executiva e de 

Assessoria. 
 
 
Art. 94º- O requerente poderá recorrer do acórdão da Turma de Análise, em até 10 

(dez) dias úteis após a intimação e a publicação da decisão na Imprensa Oficial, sendo 

remetidos os autos ao Plenário da Diretoria, se: 

a.   O mérito for de inegável importância e relevância; 
 

b.   Houver embargos de declaração; 
 

c.   O requerimento tratar de matéria financeira; ou 
 

d.   A Turma exceder os prazos previstos no Parágrafo Único do art. 90º do 

presente Estatuto. 
 
 
Art. 95º- As decisões da Diretoria ocorrerão em reunião oficial, por maioria simples de 

votos. 

§1º - Constará como relator da decisão o Presidente ou, na sua ausência, o Secretário- 

Geral e Tesoureiro. 

§2º - A decisão deverá ser publicada na Imprensa Oficial e deverá constar da ata. 
 
 



 
SUBSEÇÃO VII – DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES  

 

Art. 96º- O Processo Administrativo Disciplinar, doravante denominado PAD, é um 

instrumento a ser utilizado pelo Grêmio Estudantil para inibir e punir atos opróbrios ou 

de má-fé, praticados por ente filiado ao Grêmio Estudantil. 

 

Art. 97º- O   Processo   Administrativo   Disciplinar   é   instaurado   por   iniciativa   do 

Presidente ou do Secretário-Geral, quando constatada improbidade por parte de Diretor, 

membro do Conselho de Representantes de Turma, associado colaborador, Presidente 

da Assembleia Geral ou membro do Conselho de Gremistas. 

Art. 97 - O Processo Administrativo Disciplinar é instaurado por iniciativa do 

Presidente ou do Secretário-Geral, quando constatada improbidade por parte de Diretor, 

membro do Conselho de Representantes de Turma, associado colaborador, Presidente da 

Assembleia Geral ou membro do Conselho de Gremistas, ou por iniciativa do Presidente 

do Conselho Fiscal, quando constatada improbidade por parte de membro da Diretoria. 

Parágrafo Único – No caso de improbidade do Presidente e do Secretário-Geral em um 

mesmo caso, o PAD poderá ser instaurado por qualquer membro da Diretoria. 
 

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 002) 
 
Art. 98º- Será providenciado, para o trânsito do Processo Administrativo Disciplinar, 

um livro de folhas numerado com o número do PAD referente, onde serão arquivados 

os relatórios do caso, os testemunhos, as provas e, ao fim, a decisão. 
 
Art. 99º- O Processo Administrativo Disciplinar é coordenado por uma comissão. Sobre 

essa comissão: 

a.   É  formada  por  3  (três)  Diretores  idôneos,  dentre  eles  o  Presidente  e  o 
 

Secretário-Geral e Tesoureiro; 
 

b.   É presidida pelo Presidente, ou, se impossibilitado, pelo Secretário-Geral e 
 

Tesoureiro; impossibilitados ambos, por qualquer dos Diretores membros; 
 

c.   Tem duração apenas durante o curso do PAD. 
 
 
Parágrafo Único – Se envolvido o Presidente ou o Secretário-Geral e Tesoureiro no ato 

opróbrio, eles não comporão a comissão do PAD, sendo substituídos por outros 

Diretores. 
 
 
Art. 100º- A comissão do PAD deverá reunir provas, colher relatos de testemunhas e 

redigir relatórios, a fim de possibilitarem o julgamento do ocorrido. Todos os itens 

supracitados deverão ser arquivados no livro do PAD referente. 
 
 



Art. 101º- O  Processo  Administrativo  Disciplinar  é  sigiloso;  nenhum  testemunho, 

relatório  ou  prova  deve  ser  divulgado.  Apenas  a  decisão  final  será  publicada  na 

Imprensa Oficial. 
 
 
Art. 102º- Em até 30 (trinta) dias corridos após  a instauração  do PAD, deverá ser 

incluída no livro de PAD e publicada na Imprensa Oficial decisão, relatando os motivos 

de instauração do Processo e condenando ou absolvendo o acusado; no caso de 

condenação, deverão ser estipuladas as sanções disciplinares nas quais incorrerá o 

acusado. 

Parágrafo Único – Para os fins de cálculo de tempo previsto no caput deste artigo, não 

é contado o dia de instauração do PAD, e o término do prazo se dá 1 (hum) dia após o 

fim dos 30 (trinta) dias previstos. 
 
 
Art. 103º- No caso de extrapolação do tempo máximo previsto no  caput do  artigo 

anterior, o acusado será considerado absolvido. 
 
 
Art. 104º- A decisão publicada deverá ser assinada pelos três membros componentes da 

comissão. 
 
Art. 105º- Salvo casos especiais, são sanções disciplinares aplicáveis: 

a.   A exigência de ressarcimento de valores, caso seja cabível; 

b.   A interrupção das atividades do filiado; 

c.   A suspensão permanente do filiado de qualquer órgão ou atividade relativa 

ao Grêmio Estudantil; 

d.   Multa. 
 
 
 

SEÇÃO III – DO PROCESSO ELEITORAL 
 

Art. 106º- O  Processo  Eleitoral  do  Grêmio  Estudantil  é  pautado  nos  princípios  da 

democracia, da isonomia, da igualdade e da justiça. 
 
 
 
Art. 107º- O Processo Eleitoral do Grêmio Estudantil é formado por 7 (sete) etapas: 

 

a.   Divulgação do Cronograma Provável e do Edital; 
 

b.   Inscrição das chapas; 
 

c.   Homologação das inscrições; 
 

d.   Campanha Eleitoral; 
 

e.   Escrutínio; 
 

f.   Contagem dos votos; 
 

g.   Divulgação dos resultados e posse da chapa vencedora. 
 



 
Art. 108º- Todo o Processo Eleitoral é coordenado por uma Comissão Eleitoral, a ser 

convocada pelo Presidente da Diretoria do Grêmio Estudantil em ofício, publicado na 

Imprensa Oficial. 

Parágrafo  Único  –  A  Comissão  Eleitoral  é  composta  por  3  (três)  professores 

convidados  pelo  Coordenador  Geral  e  Pedagógico  do  Colégio  Santo  Antônio,  e 

presidida pelo decano do grupo. 

(Revogado pela Emenda ao Estatuto 001) 

 

Art. 108-A- Todo o Processo Eleitoral é coordenado pela Comissão Eleitoral, composta 

por membros da Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio, nas pessoas 

do Presidente, do Secretário-Geral e do Diretor de Política e Estado. 

Parágrafo Único – Quando composta a Comissão, deverão os membros da Comissão 

Eleitoral jurar prestar compromisso eleitoral sério, isonômico e justo. 
 

 
 

Art. 109º- A Comissão Eleitoral é instaurada com sua convocação e dissolvida com o 

fim do Processo Eleitoral. 

(Revogado pela Emenda ao Estatuto 001) 
 
Art. 110º- Um mesmo professor não poderá integrar a Comissão Eleitoral em dois anos 

consecutivos. 

(Revogado pela Emenda ao Estatuto 001) 

 

Art. 111º- O mandato da chapa eleita para gerir o Grêmio Estudantil do Colégio Santo 
 

Antônio tem duração de 1 (hum) ano, permitida 1 (uma) reeleição da chapa. 
 
 
 
Art. 112º- A divulgação do Cronograma Provável ocorre na segunda segunda-feira do 

mês de fevereiro no sítio do Colégio Santo Antônio, nos murais do Colégio, no Portal 

do Grêmio Estudantil, se houver, e na Imprensa Oficial. 
 
 
Art. 113º- Juntamente com o Cronograma Provável, deverá ser divulgado, no sítio do 

Colégio Santo Antônio, nos murais do Colégio, no Portal do Grêmio Estudantil, se 

houver, e na Imprensa Oficial, o Edital para Processo Eleitoral do ano corrente, com as 

regras específicas do ano. 
 
 
Art. 114º- O Cronograma Provável deve ser elaborado pela Presidência da Diretoria, e 

nele deve haver toda a programação do Processo Eleitoral do ano corrente, na forma 

deste Estatuto e do Edital divulgado. 



 
 
Art. 115º- A inscrição das chapas será aberta à zero hora da quarta segunda-feira do 

mês de fevereiro, e será encerrada à zero hora da primeira segunda-feira do mês de 

março. 
 
 
Art. 116º- Serão inscritas chapas de oito integrantes, sendo que cada um deles deverá 

estar vinculado a um cargo de Diretoria, conforme o art. 18º deste Estatuto. 

§1º – São habilitados a participar de chapa eleitoral alunos devidamente matriculados e 

frequentes em qualquer das séries do Ensino Médio. 

§2º – É vedado ao aluno participar de duas chapas eleitorais diferentes em um mesmo 

ano. 
 
Art. 117º- As inscrições serão realizadas por meio de ficha impressa, a ser entregue à 

 

Comissão Eleitoral em local específico definido pelo Edital, e por meio digital. 
 
 
 
Art. 118º- Na inscrição das chapas deverá haver: 

 

a.   O nome da chapa; 
 

b.   O nome de todos os integrantes; 
 

c.   A vinculação de cada um deles aos cargos de Diretoria; 
 

d.   O número de um documento de identificação de cada um dos integrantes e 

fotocópia; 

d. O número de um documento de identificação de cada um dos integrantes; 

e.   O número do CPF de cada um dos integrantes; 
 

f. Declaração ou comprovação de residência de todos os integrantes, em nome 

próprio ou em nome dos pais;  

g.   O endereço eletrônico de cada um dos integrantes; 
 

h.   A série e a turma que cada um dos integrantes cursa no ato da inscrição.  

(Alíneas “f” e “h” revogadas pela Emenda ao Estatuto 002) 

(Nova redação da alínea “d” dada pela Emenda ao Estatuto 002) 

 

Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral poderá recusar-se a homologar a inscrição de 

chapas com nomes inadequados ao ambiente escolar, que ofendam a outras chapas ou 

que firam Direitos Fundamentais, nos termos de nossa Constituição Federal. 

Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral poderá recusar-se a homologar a inscrição de 

chapas com nomes ou slogans inadequados ao ambiente escolar, que injuriem ou 

ofendam outras chapas ou seus integrantes, ou que disseminem discursos de ódio ou 

discriminação de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou 

portadora de deficiência. 

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 002) 



 

Art. 119º- Se, ao fim do período de inscrições, apenas uma chapa estiver inscrita, o 

período será estendido por 3 (três) dias úteis. Se persistir o fato, a chapa inscrita será 

considerada eleita. 
 
Art. 120º- Se,  ao  fim  do  período  de  inscrições,  nenhuma  chapa  estiver  inscrita,  o 

período será estendido por 5 (cinco) dias úteis. Se persistir o fato, a chapa em posse na 

atualidade poderá continuar a gestão, se do seu interesse. 

Parágrafo Único – Se não for do interesse da chapa continuar a gestão, o 

ProcessoEleitoral será cancelado e retomado no ano seguinte. 
 
Art. 121º- A homologação das inscrições será feita pela Comissão Eleitoral em até 5 

(cinco) dias úteis após o término das inscrições, sendo feito relatório das homologações, 

que deve ser repassado à Diretoria do Grêmio Estudantil para publicação na Imprensa 

Oficial, no sítio do Colégio e nos murais da Instituição. 
 
 
Art. 122º- As chapas não homologadas poderão recursar da decisão em até 3 (três) dias 

úteis  após  a  publicação  oficial  do  relatório,  enviando  requerimento  à  Diretoria  do 

Grêmio Estudantil, que será analisado com urgência. 
 
 
Art. 123º- A campanha eleitoral compreende o período entre a quarta segunda-feira do 

mês de março e a segunda segunda-feira do mês de abril, e suas regras são estipuladas 

em edital próprio. 
 
 
Art. 124º- Não  haverá  financiamento  de  campanha  pelo  Grêmio  Estudantil,  em 

nenhuma hipótese. 
 
 
Art. 125º- Durante o período de campanha eleitoral, as chapas devem enviar ao Grêmio 

Estudantil um Plano de Gestão, com as diretrizes e planos da chapa, que será divulgado 

no sítio do Colégio Santo Antônio. 
 
 
Art. 126º- O escrutínio é realizado por meio de voto secreto, em cédula, depositado em 

urna eleitoral. 

Art. 126 – O escrutínio é realizado por meio de sistema eletrônico, encomendado e 

programado pela Diretoria do Grêmio Estudantil. 

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 002) 

 

Art. 127º- O escrutínio é realizado na segunda quarta-feira do mês de abril. 
 

§1º –  São habilitados a votar: 
 



a.   Alunos do Ensino Médio, devidamente matriculados e frequentes; e 
 

b.   Alunos do nono ano do Ensino Fundamental II, devidamente matriculados e 

frequentes. 

§1º - São habilitados a votar os estudantes, devidamente matriculados e frequentes, do 

Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 

§2º – No caso de impossibilidade de realização do escrutínio nessa data, ele deve ser 

adiado para o próximo dia útil letivo. 

 

(Nova redação dada pela Emenda ao Estatuto 002) 
 
 
Art. 128º- Ao   final   do   escrutínio,   as   urnas   deverão   ser   fechadas,   lacradas   e 

transportadas para o local da contagem. 

 
§1º – Os votos serão contados pelos membros da Comissão Eleitoral, sob fiscalização 

dos Presidentes das chapas concorrentes, logo que chegarem ao local de contagem. 

§2º – Permanecerá na sala, também, o Secretário-Geral e Tesoureiro do Grêmio 

Estudantil, para lavratura da ata de votação, a ser colada em livro-ata, e uma cópia 

publicada na Imprensa Oficial, na qual devem constar todas as informações relativas à 

apuração dos votos. 

§3º  –  Se  impossível  a contagem  dos  votos  no  mesmo  dia  do  escrutínio,  as  urnas 

permanecerão lacradas, em sala trancada, para que sejam contados no próximo dia útil 

letivo. 

(Revogado pela Emenda ao Estatuto 002) 

 

Art. 128-A – Ao final do escrutínio, o sistema eletrônico será encerrado e será emitido, de 

imediato, relatório de votação, que será publicado juntamente com a ata de votação, que 

deverá ser exarada pelo Secretário-Geral e Tesoureiro. 

(Incluído pela Emenda ao Estatuto 002) 

 

Art. 129º- Será  considerada  eleita  a  chapa  que  obtiver,  em  qualquer  quantidade  e 

proporção, a maioria simples dos votos válidos. 

§1º – Em nenhuma hipótese ocorre segundo turno de eleição. 
 

§2º – Em caso de empate, caberá ao Presidente da Comissão Eleitoral, por meio de 

ofício, determinar a chapa eleita. 
 
 
Art. 130º- No caso de fraude comprovada ou fortemente indiciada, o escrutínio será 

anulado e repetido no próximo dia útil letivo. 
 
 



Art. 131º- A posse da chapa eleita ocorrerá em cerimônia oficial, na terceira segunda- 

feira do mês de abril. 
 
 
Art. 132º- A posse da chapa eleita encerra o mandato da chapa anterior, salvo nos casos 

de reeleição. 
 
 
 
Art. 133º- Na data da posse, deverá ser lavrada, pelo Secretário-Geral e Tesoureiro, ata 

de posse, a ser colada em livro-ata próprio, encerrando o mandato da chapa anterior e 

declarando empossada a chapa eleita. 
 
 

SEÇÃO IV – PETIÇÕES E AUXÍLIO ACADÊMICO 
 

Art. 134º- A Secretaria de Petições e Auxílio Acadêmico, abreviada pela sigla SPAA, 

será comandada pelo Presidente do Grêmio Estudantil, juntamente com o Secretário- 

Geral e Tesoureiro e com o Diretor do Departamento de Pedagógico e Institucional. 
 

Art. 135º- A  Secretaria  de  Petições  e  Auxílio  Acadêmico  do  Grêmio  Estudantil 

cumprirá a função de prestar auxílio a estudantes, sempre que se sentirem injustiçados 

por autoridade acadêmica ou tiverem problemas insolucionados com relação a gabaritos 

de avaliações, correndo risco de sofrer prejuízo acadêmico. 
 
 
Art. 136º- A Secretaria de PAA será responsável por protocolar petições formais nas 

instâncias superiores do Colégio Santo Antônio, a fim de garantir a justiça e a proteção 

dos estudantes. 

Parágrafo Único – Poderá o Grêmio Estudantil, com a legitimidade que lhe é garantida 

pela Lei Federal 7.398/85, apelar,  caso necessário, para a via judicial, de forma a 

defender os interesses e os direitos dos estudantes. 
 
 
Art. 137º- A Secretaria de PAA atenderá qualquer aluno do Ensino Fundamental II ou 

do Ensino Médio, que tenha se sentido injustiçado por autoridade acadêmica ou que 

tenha problema não solucionado com gabarito de avaliações. 

Parágrafo Único – Salvo em caso de petições individuais, ao menos 10 (dez) outros 

alunos da mesma série do solicitante devem apoiar a causa. 
 
 
Art. 138º- O  Auxílio  Acadêmico  poderá  ser  solicitado  à  Secretaria  do  Grêmio 

pessoalmente ou por meio digital. 

Parágrafo Único – Se o Auxílio for solicitado por meio digital, o Presidente ou o 

Secretário-Geral e Tesoureiro poderá solicitar uma reunião com o querelante para 

discussão do caso. 



 
 
Art. 139º- Todas as petições são sigilosas, e, sempre que possível, o nome do querelante 

não irá nelas constar. 
 
 
Art. 140º- A Secretaria de Petições e Auxílio Acadêmico se reserva o direito de negar o 

provimento do Auxílio, caso aufira que o caso não é relevante ou que não cumpre um 

dos requisitos estabelecidos neste Estatuto. 
 
 
Art. 141º- Qualquer aluno do Ensino Médio poderá se alistar como voluntário para 

servir à Secretaria de Petições e Auxílio Acadêmico, indo até a Secretaria do Grêmio 

Estudantil. 

 

Art. 142º- O   Presidente   ou   o   Secretário-Geral   poderá,   de   ofício,   convocar   os 

voluntários inscritos para prestação de serviços na Secretaria de Petições e Auxílio 

Acadêmico. 
 
 

SEÇÃO V – DA IMPRENSA OFICIAL 
 

Art. 143º- A Imprensa Oficial é órgão permanente filiado ao Grêmio Estudantil do 

Colégio Santo Antônio, responsável pela divulgação oficial da informação e por garantir 

o acesso à informação. 
 
 
Art. 144º- O  coordenador  da  Imprensa  Oficial  é  o  Diretor  do  Departamento  de 

 

Comunicação e Imagem, auxiliado pelo Presidente e pelo Secretário-Geral e Tesoureiro. 
 
 
 
Art. 145º- A Imprensa Oficial administra o Diário Oficial, onde serão publicados todos 

os documentos oficiais do Grêmio Estudantil, que possam ser divulgados. 
 
 
Art. 146º- O Diário Oficial deve ser disponibilizado na forma física, em livro, e na 

forma digital, na rede mundial de computadores (internet). 
 
 
Art. 147º- Cabe ao Diretor do Departamento de Comunicação e Imagem, ao Presidente 

e ao Secretário-Geral e Tesoureiro a atualização do Diário Oficial. 
 

SEÇÃO ESPECIAL I – DO CONSELHO FISCAL 

(INCLUÍDA PELA PEE nº 002) 

Art. 147-A – O Conselho Fiscal é órgão do Grêmio Estudantil, independente e destinado 

a fiscalizar as contas da associação e as atividades da Diretoria, além de prestar auxílio e 

conselho aos membros da Diretoria. 

 



Art. 147-B – O Conselho Fiscal será formado por 3 (três) membros egressos da Diretoria 

do Grêmio Estudantil,  distribuídos nos seguintes cargos: 

a. Presidente do Conselho Fiscal; 

 

b. Secretário do Conselho Fiscal; e 

c. Analista do Conselho Fiscal. 

 

Art. 147-C – Os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos pelo Presidente da 

Diretoria do mandato anterior, por meio de decisão publicada após a lavratura da ata de 

eleição e antes da lavratura da ata de posse da nova chapa. 

Parágrafo Único – Não querendo o Presidente da chapa anterior formar Conselho Fiscal, 

o Presidente da chapa eleita selecionará os membros do órgão. 

 

Art. 147-D – Incumbe ao Conselho Fiscal, entre outras coisas: 

Fiscalizar as contas do Grêmio Estudantil e tomar parte no julgamento dessas contas. 

Exercer o controle de legalidade dos atos da Diretoria do Grêmio Estudantil, podendo, 

inclusive, anulá-los, de ofício. 

Avaliar os atos dos membros da Diretoria em face dos princípios da própria Diretoria, 

podendo, de ofício, instaurar Processo Administrativo Disciplinar, na forma deste 

Estatuto. 

Oferecer, de ofício ou mediante provocação, pareceres consultivos à Diretoria, ao 

Conselho de Representantes de Turma ou à Assembleia Geral. 

Fiscalizar o Processo Eleitoral. 

 

Art. 147-E – As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas pelo voto afirmativo de 2 

(dois) membros. 

 

Art. 147-F – O Conselho Fiscal apenas deverá exercer controle de legalidade sobre os 

atos da Diretoria, sendo inadmissível o juízo de conveniência ou oportunidade. 

Parágrafo Único – Poderá a Assembleia Geral, em sessão convocada para esse fim, fazer 

o reexame da decisão do Conselho Fiscal em matéria de controle de legalidade, podendo 

reformá-la ou anulá-la pelo voto afirmativo de 2/3 (dois terços) dos presentes na sessão, 

ouvido o Presidente do Conselho Fiscal.  

 

Art. 147-G – O Processo Administrativo Disciplinar poderá ser instaurado pelo 

Presidente do Conselho Fiscal, se a instauração for aprovada por 2/3 (dois terços) desse 

mesmo Conselho Fiscal.  



§1º – O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por iniciativa do 

Presidente do Conselho Fiscal segue o rito ordinário do PAD, sendo a comissão, 

entretanto, composta: 

a. Pelo Presidente da Diretoria, como Presidente; 

b. Pelo Secretário-Geral e Tesoureiro da Diretoria; 

c. Pelo Presidente do Conselho Fiscal. 

§2º - Em caso de impedimento do Presidente da Diretoria ou do Secretário-Geral e 

Tesoureiro, eles serão substituídos por membros idôneos da Diretoria; 

§3º - Em caso de impedimento do Presidente do Conselho Fiscal, ele será substituído 

pelo Secretário do Conselho Fiscal. 

§4º - Norma complementar que tratar de responsabilidade orçamentária poderá 

dispensar, para casos especiais, a aprovação prévia da instauração do PAD por 2/3 (dois 

terços) dos membros do Conselho Fiscal.  
 
 

SEÇÃO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 148º- O presente Estatuto deve ser disponibilizado para acesso público na sede do 

Grêmio Estudantil, em local de grande fluxo de alunos e na rede mundial de 

computadores (internet). 
 
 
Art. 149º- O presente Estatuto Normativo apenas será emendado, alterado ou revogado 

se por aprovação de todos os membros da Diretoria do Grêmio Estudantil e de, ao 

menos, 2/3 (dois terços) da Assembleia Geral. 
 
 
Art. 150º- O Presidente em exercício, H. R. Q., fundador, está autorizado a proceder ao 

registro deste Estatuto no Cartório competente, ou, com o mesmo valor, no Livro de 

Atas da Associação Franciscana de Educação e Assistência Social. 

 

Art. 151º- Revogadas as disposições em contrário, o presente Estatuto Normativo entra 

em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 152 – O primeiro Conselho Fiscal será instituído para o período 2017-2018. 

 
 
FAÇA-SE CUMPRIR O PRESENTE ESTATUTO. 
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