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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito se deu a segunda reunião ordinária do Grêmio 

Estudantil Murilo Elias Coelho no laboratório de ciências da Escola de Educação Básica Irmã Maria 

Teresa. 

Estiveram presentes: Carlos H. Gesser presidente, Renata Francisco diretora cultural, Anna Júlia Müller, 

Nicholas da Silva, Isadora Motta diretora de assuntos educacionais, Amanda Barros de Araújo diretora de 

assuntos educacionais, Paulo Arns diretor de assuntos esportivos, Rafael Monteiro secretário interino, 

Andres Igor Ramos tesoureiro e João Victor diretor de assuntos culturais. 

Nesta reunião foram ouvidas as repostas do Conselho Deliberativo Escolar sobre nossas propostas 

enviadas, sendo duas delas aprovadas e uma rejeitada. Uma das aceitas foi a elaboração de um passeio 

escolar ao final do ano em alguma fortaleza do Estado de Santa Catarina e sendo a outra um campeonato 

de truco aliado a outros esportes. A proposta não aceita seria a elaboração de um banheiro unissex para 

pessoas que se sentissem desconfortáveis no uso dos banheiros regulares. 

Foi informado aos demais membros que a história compilada sobre Murilo Elias Coelho estava incerta e 

que o professor de informática Lauro está investigando. 

O assunto sobre a composição das atas ia ser visto, contudo com a ausência da secretária foi adiado. 

Na última reunião ordinária foi levantada uma questão da deficiência de papel e sabonetes nos banheiros 

da unidade escolar e seria levado para debates, mas não houve tempo tendo sido adiado para esta, porém 

não houve tempo para debates que levassem a soluções. 

Também na última reunião discutiu-se uma mudança de horário e linhas da Auto-ônibus e Turismo 

Josefense LTDA – JOTUR para melhor atender os alunos da unidade escolar que moram nos bairros do 

Rio Grande, Barra e Pachecos, foi indicado pela diretoria fazer-se um abaixo assinado e após encaminhar 

a empresa. 

Foi sugerido encaminhar ao Conselho Deliberativo Escolar uma proposta para alunos que queiram fazer a 

recuperação não tendo necessariamente abaixo de seis por opção fazerem a prova afim de poderem 

melhorar suas notas. 

Foi sugerido um baile que será visto posteriormente. 

Foram ouvidas ideias de outros alunos recolhidas anteriormente e levadas para debate, dentre elas poder 

usar calça rasgada desde que que não seja mais que certa porcentagem e não em lugares ‘’indecentes’’ 

(será avaliada). Também foi sugerido ter uniforme de educação física de outra cor (será encaminhado ao 

conselho). Houveram reclamações de materiais de educação física defasados. Foi citado problemas de 

reclamações quanto aos LGBT+ (será analisado). 

Devido ao grande número de ideias para debater, foi sugerido uma reunião extraordinária para o dia vinte 

e seis de junho. 

Foi fechado o balanço financeiro relativo ao mês de maio, entradas de sete reais e oitenta e cinco 

centavos, saídas de zero reais, saldo líquido de sete reais e oitenta e cinco centavos. Em relação ao 
patrimônio físico o Grêmio tem uma pasta plástica azul e uma caneta esferográfica azul. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Presidente                                                                    Secretária 

             Carlos H. Gesser 115                                               Jhenif V. da Silva 112 

Pela ausência 
de secretária o 

secretário 

interino eleito 

in loco compôs 

a ata provisória, 

somente o 

presidente 

assina. 


