
INSTRUÇÕES DO GRÊMIO "MARINHA DO BRASIL” 

NO COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE 
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1. DA CRIAÇÃO 

 

Fica criado, de acordo com a ( texto á ser incluído com dados do Boletim) da DEPA, o 

GRÊMIO MARINHA DO BRASIL. 

 

2. DA FINALIDADE 

 

O Grêmio Marinha do Brasil (GMB) tem a finalidade de propagar, no âmbito dos Colégios 

Militares, bem como ao público externo, as tradições marinheiras; os meios navais aplicados nas 

ações marítimas e, também, levar ao conhecimento do emprego do Poder Naval, principalmente, 
na proteção das águas brasileiras. 

Tais conhecimentos vêm a contribuir, fortemente, para o engrandecimento cultural e dos 

atributos que compõem à formação do indivíduo, como: lealdade, responsabilidade, coragem, 
disciplina, espírito de corpo e outros. 

 

Grêmio - os alunos responsáveis por administrá-los possuem uma excelente oportunidade de 
planejar atividades e de gerenciar programas. O Grêmio contribui para despertar vocações e 

permitem o aprofundamento e a difusão de conhecimentos. 

 

3. DA INCLUSÃO 

 

O aluno terá sua congregação aprovada no GMB, a partir da sua inscrição, mediante o 

preenchimento da ficha de inscrição, anexa a esta Instrução, contendo a autorização do 
responsável; esteja classificado no comportamento igual ou superior a BOM; não apresentar 

mais de duas médias NP, por trimestre, abaixo do rendimento escolar 5 (cinco); não infringir o 

Art. 74 do R-69, o primeiro parágrafo do Art. 103 do RI/CM e o Art. 45 do R-126, que se 

referem aos deveres do aluno; e ter a anuência da Comissão do referido Grêmio. 
 

4. DA SUSPENSÃO E/OU EXCLUSÃO E DOS REQUISITOS 

 
Ficará suspenso e/ou excluído da participação do GMB, mediante Ata, o aluno que deixar de 

atender os requisitos prescritos no Item 3. 

 
Casos omissos neste item serão resolvidos pelo Oficial Orientador com o auxilio do 

Presidente do Grêmio, em primeira instância, e, se necessário, pelo Comandante do Colégio, em 

última instância. 

 

5. DA REINCLUSÃO 

 

O aluno após a recuperação dos requisitos exigidos no Item 3, desta Instrução, se desejar 
poderá ser reincluído no GMB, mediante Ata, conforme avaliação da Comissão do referido 

Grêmio. 

 
 

 

 

 
 

 

 



(Cont. das Instruções do Grêmio Marinha do Brasil no Colégio Militar de Porto Alegre.............) 

 

Anexo 
====================================== 

 

"Colégio Casarão da Várzea"                            

 
Ficha de Inscrição no "Grêmio Marinha do Brasil" 

 
o Grêmio Marinha do Brasil tem a finalidade de propagar, no âmbito deste Colégio bem 

como ao público externo, as tradições marinheiras; os meios navais aplicados nas ações 

marítimas e, também, levar ao conhecimento do emprego do Poder Naval, principalmente, na 

proteção das águas brasileiras. 

Tais conhecimentos vêm a contribuir, fortemente, para o engrandecimento cultural e dos 

atributos que compõem à formação do indivíduo, como: Lealdade, responsabilidade, coragem, 

disciplina e outros. 

 

 
Venha conhecer a nossa Marinha do Brasil! 

 

 

"Sustentar o fogo que a vitória é nossa!" 
(Terceiro sinal do Almirante Barroso na Batalha Naval do Riachuelo) 

 

 

========================================================= 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO                       
 

 

 

 

Autorizo o AL nº : _______   

Nome:_______________________________________________________, 

 

cursando o Ano:__________ , Turma: _________, a participar do Grêmio da Marinha do Brasil. 

 

Telefone: (      ) ______________Cel: (      ) ____________WhatsApp (     )________________ 

 
Data:____ /____ /20____. 

 

 

 
___________________________________                      ____________________________ 

           Nome completo do responsável                                        Assinatura do responsável 


