
O Estatuto do Grêmio Estudantil PARTICIPA ETEC da ETEC Joaquim Ferreira do 
Amaral foi aprovado no dia 22/11/16, pela Assembleia Geral, com organização da 
Comissão Pró-Grêmio, sendo possível dar prosseguimento ao processo eleitoral do 
Grêmio Estudantil para o ano letivo de 2017, que ocorreu no dia 20/06/17, com a 
vitória da chapa CHANGE, a qual teve a aprovação de 69,5% dos votos válidos, 
com gestão prevista até junho de 2018. O estatuto completo encontra-se no site da 
instituição. 

 

Os integrantes do Grêmio Estudantil, neste primeiro semestre de 2018, são 
descritos a seguir: 

 

Cargo Nome Curso 
Presidente 

 
Thales Willian Budin 3º ETIM de Informática 

Vice-presidente 
 

Luiz Alberto Hernandez 3º ETIM de Informática 

1º Secretário 
 

Rafael BaumanQuieragati 3º ETIM de Informática 

2º Secretário 
 

Guilherme Monteiro dos Santos 2º ETIM de Administração 

1º Tesoureiro 
 

Caio Bienzobás 2º ETIM de Administração 

2º Tesoureiro 
 

Gabriela Araújo Catto 2º Ensino Médio 

Diretor de Saúde e Meio Ambiente 
 

Renata Pereira 3º Módulo de Enfermagem 

Diretor Social 
 

João Victor Dutra 3º ETIM de Informática 

Diretor de Imprensa 
 

Giovanna Dias 3º Ensino Médio 

Diretor de Esportes 
 

Giovani Gambero 3º Módulo de Informática 

Diretor Cultural 
 

Thiago Afonso Zuliani 3º ETIM de Informática 

 

De acordo com o Artigo 2 do Estatuto do Grêmio, este órgão tem como objetivo:  

 

I – Congregar o corpo discente da referida escola; 

II – Defender os interesses individuais e coletivos de todos os alunos da escola; 

III – Fica o Grêmio responsável: pelo incentivo e a realização das atividades 
culturais 

(Literatura e Artísticas) e esportivas de seus membros; 

IV – É direito do Grêmio: o intercâmbio e a colaboração de caráter cultural, político 
educacional, cívico, desportivo e social, com entidades gerais; 

VI – Lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades 
fundamentais do homem, sem distinção de raça, sexo, posição social, cor, 
nacionalidade, convicção política ou religiosa; 



VII – Lutar pela democracia permanente na escola, através do direito a participação 
nos órgãos (entidades) internos de determinação e/ou avaliação da escola, dentro 
dos 

seus mais diferentes aspectos e assuntos; 

VIII - Cabe ao Grêmio o direito, a responsabilidade (desde que sejam prestadas 
contas ao Conselho Fiscal e de representantes), a manipulação, o investimento e o 
emprego de fundos arrecadados, desde que estes sejam revertidos a favor dos 
mesmos e de maneira legal perante a este presente Estatuto. 

 


