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Aos vinte e oito dias do mês de agosto se deu a reunião ordinária do mês de agosto 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, 

Nicholas da Silva, Isadora Motta diretora de assuntos educacionais, Paulo Arns diretor 

de assuntos esportivos, Andres Igor Ramos tesoureiro e João Victor diretor de assuntos 

culturais, Daniela Mistro e Fernando Anacleto vice-presidente. 

Nesta reunião foram debatidos alguns assuntos dentre eles: 

A melhora da iluminação dos pátios sendo aprovado por maioria, a ideia e será enviada 

ao conselho; 

Prêmio Grêmio de desempenho escolar tendo sido aprovado por maioria, a ideia e será 

enviada ao conselho; 

Projeto de reciclagem aprovado por maioria e a proposta será enviada ao conselho; 

Solicitação da retirada dos ventiladores obsoletos sem necessidade de aprovação, será 

enviada ao conselho; 

Guerra de papel ao final do ano com provas, improcedente;  

Criar-se redes e mídias sociais do Grêmio, ideia inviável, mas tentará se usar das redes 

já existentes. 

Fora as ideias apresentadas falou sobre o andamento do projeto sobre setembro amarelo 

aprovada posteriormente. Também se debateu sobre o comportamento dos alunos e 

como isto afeta as aulas, e que o ideal seria melhor punir os alunos com comportamento 

inadequado, neste momento apenas uma reflexão.  

Também foi acordado assuntos sobre o campeonato de truco e que pessoas passariam 

nas salas para divulgação e inscrições. 

Nosso mural foi alvo de críticas por algumas pessoas de nível acima na hierarquia 

escolar, contudo serão ouvidas reclamações caso existam, disponibilizamos espaços de 

respostas caso necessário. 

Foi fechado o balanço financeiro relativo aos meses de junho, julho e agosto, entradas 

de dois reais e oitenta e cinco centavos, saídas de zero reais, saldo líquido de dez reais e 

setenta 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. 


