
 

 

ASSEMBLÉIA ESTATUINTE COMPLETA SEUS TRABALHOS 
Anteprojeto do novo Regimento Interno para o CPII  

vai agora para discussão na comunidade 
 

Finalmente o anteprojeto do novo 

Regimento Interno do Colégio Pedro II ficou 

pronto. Elaborado pelos membros da 

Assembléia Estatuinte – representantes 

eleitos de professores, técnicos, alunos e 

pais -, esse anteprojeto começou a ser 

construído em 2004. Foi um percurso difícil, 

uma vez que sofreu o afastamento voluntário 

de alguns dos membros eleitos e foi 

interrompido duas vezes pela eclosão de 

movimentos de luta dos servidores (2005 e 

2006).  Para realizar seu trabalho, os 

membros da Estatuinte se encontraram, 

muitas vezes semanalmente, na sala de 

professores da Unidade São Cristóvão III, 

após seu horário normal de trabalho, não 

contando com nenhum tipo de apoio 

institucional. Os esforços, contudo, valeram 

a pena, já que conseguimos fazer um 

anteprojeto que contempla muitos dos 

anseios da comunidade em relação a uma 

escola  mais democrática e avançada.  

O próximo passo será a divulgação do 

anteprojeto na comunidade escolar para ser 

discutido e receber emendas. A seguir, 

enriquecido com a discussão na comunidade e 

com a apresentação de emendas, o 

anteprojeto voltará a ser submetido à 

Assembléia Estatuinte para que seja 

elaborada sua versão final. O resultado 

desse trabalho será encaminhado ao MEC 

pela Comissão Especial (da qual participam a 

ADCPII e o SINDSCOPE) instituída por 

Portaria do então Ministro Cristóvão 

Buarque.   

 

Aguarde, então, a chegada do texto 

em suas mãos, leia-o criticamente e 

proponha emendas através de algum membro 

da Estatuinte ou de um abaixo-assinado com 

pelo menos 100 assinaturas. Sua participação 

efetiva será fundamental para construirmos 

um Regimento Interno que reflita as 

mudanças que esta Comunidade tanto deseja 

e que seja o resultado de um momento 

especial em nossa escola, com todos os 

segmentos comprometidos com as 

necessárias transformações. 
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