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Em 2003, o então Ministro da 

Educação, Cristóvam Buarque, editou Portaria 
que constituiu a Comissão Especial, formada 
por um representante do SINDSCOPE, da 
ADCPII, dos Grêmios, das APAs e da Direção 
Geral. Segundo essa Portaria, cabe à 
Comissão Especial conduzir o processo de 
democratização do Colégio Pedro II, primeiro, 
organizando o processo eleitoral para a 
escolha do Diretor Geral e, segundo, 
elaborando um novo Regimento Interno para o 
CPII. 

A fim de conduzir a eleição para Diretor 
Geral, realizada no final de 2003, a Comissão 
Especial instituiu uma subcomissão, a 
Comissão Eleitoral; para elaborar o Novo 
Regimento Interno do CPII, instituiu uma outra, 
a Assembléia Estatuinte. 

A Assembléia Estatuinte é composta 
por representantes de toda a Comunidade 
Escolar – segmentos docente, técnico, 
discente e de pais de alunos – e seus 
membros, eleitos pelo respectivo segmento, 
tomaram posse em 18 de outubro de 2004. 

Essa Assembléia tem por finalidade a 
elaboração de um anteprojeto do Regimento 
Interno do CPII. Uma vez concluído, o 
anteprojeto será divulgado à Comunidade 
Escolar, para que seja avaliado pelos quatro 
segmentos, que poderão participar 
diretamente do processo estatuinte, através da 
apresentação de emendas individuais ou 
coletivas. Após essa etapa, o anteprojeto e as 

emendas apresentadas retornarão à 
Assembléia Estatuinte, quando serão 
novamente debatidos e deliberados em 
plenárias. Aprovado o texto final, o anteprojeto 
será encaminhado ao Ministro de Educação. 

A primeira etapa de trabalho da 
Assembléia Estatuinte encontra-se na fase 
final e só não foi terminada devido à greve de 
2005, período em que as atividades da 
Estatuinte foram interrompidas. Agora, com a 
determinação de reiniciar os trabalhos e 
concluir o anteprojeto, as Diretorias da ADCPII 
e do SINDSCOPE mobilizam-se para concluir 
os trabalhos. 

Divulgamos, portanto, à Comunidade 
Escolar, nesta nota, a retomada das 
discussões dos artigos e dos capítulos finais 
do anteprojeto. Concluída a ultima fase de 
elaboração, ele será divulgado, na íntegra, a 
toda Comunidade Escolar. Por ora, decidimos 
publicizar os artigos e as normas que, até o 
momento, já foram deliberados pela 
Assembléia Estatuinte. Acesse nosso site para 
conhecê-los. 

Já foram realizadas três plenárias da 
Assembléia Estatuinte este ano: em 13/04, 
18/04 e 9/5. Lembramos aos associados que 
todas as reuniões estão abertas à 
Comunidade Escolar e são realizadas na sala 
dos professores da Unidade São Cristóvão III, 
às 18 horas (18:30, em segunda convocação). 
A previsão é de que a versão final do 
anteprojeto fique pronta ainda este mês. 

 

Colaborações  
para o Informativo da ADCPII 

 
Os professores poderão enviar textos para o 

nosso Boletim – notícias, relatos de experiências 
pedagógicas, opiniões, etc .  

Suas contribuições serão bem-vindas! 
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