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CENTROACADEMICO XI DE MAIO 
o 

;:ACULOADE :JE DIREiTO- UFG 

Ata 03/2015 

No dia trinta e um de março de 2015 (31/03/015) às 11h00min ocorreu a reunião ordinária 
da gestão Voz Ativa na Faculdade de Direito da UFG. Segue abaixo a descrição da pauta. 

Pauta: 

1. Prestação de contas da tesouraria 
2. Ar-condicionado 
3. Micro-ondas 
4. Nintendo Wii 
5. Aquisições de miigos de necessidade das( os) alunas( os) 
6. Plaquinhas do banheiro 
7. Estante para ce1iificados 
8. Outras prioridades 
9. Simpósio da igualdade 
1 O. Projeto de inclusão, igualdade e emancipação dos subalternos 
11. Semana onze de maio 
12. Júri Simulado 
13. Mover ação contra a PUC, jornal Opção e O Popular 

Lista de presença dos membros do CAXIM: 

Membros da Gestão Cargo Presença 
GeorgeLricas .-.- Coordenador Màtutino. · ., ~.Presente· 

Andrielly Silva Coordenadora Noturno Presente 
1 <. ·•· lngrid Soar:~s ., +·Secretária Qerãl Presente' 

Alexandre Wagner Segundo Secretário Presente 

Mareei Borges Segundo Tesoureiro Ausente 

Isadora França Relações Públicas Presente 

Amanda Caroline Ass. Dep. Cult. e Política Presente 
r: • __ j;âríó:~:.}J~ii:t!!J'ij~ .';~;:::. ,:~f/\~s~t}~I:;~;Çiitf;~~:;J>9Uíicªf~: t.~ci~-iÇL~'<:;t~~·, :;:.,;_•;:~' ' ~~;e~\.';:; 

Kariny Marra Ass. Dep. Cult. e Política Presente 
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Marcos Carola Ass, Dep. Cult e Politica Presente 
Laura Rodrigues Dir. Dep. Comunicação Ausência justificada 
Fernanda Alves Ass. Dep. Comunicação Ausência justificada 

Ilídio Neto Ass. Dep. Comunicação Presente 

.. Ricardo .Cabral Ass. Dep. Comunicação Presente 
Pedro Henrique Vargas Dir. Dep. Patrimônio Presente 

· JlernanJo Rjnheiro Ass. l)ep .. Patrimônio Presente 
Vitória Santos Ass. Dep. Patrimônio Presente 

· ·· · ... 1V.Iatheus N Ql~to. .· 
Dir. Dep. Esporte Presente 

Giovanni Mascarenhas Ass. Dep. Esporte Presente 

· Vip~élus R~unós ' ' > Asi Dep. Esporte. ; ' ';. Presente 
João Victor Dir. Dep. Eventos Ausente 

. · .. All~ Mariá · .. Ass. Dep. Eventos Presente 
Matheus Augusto Ass. Dep. Eventos Presente 

Justiíicativa de membros ausentes: 

Laura justifica sua ausência porque está com prova de volante agendada para o mesmo 

horário da reunião. Fernanda Alves não pode estar presente porque não está em Goiâ

nia e não teria condições de chegar a tempo para participar da reunião. 

Descrição da reunião: 

A secretária geral Ingrid Soares deu início a terceira reunião ordinária da Gestão Voz 
Ativa de 2015. Aprecia-se a discussão da pauta. 1. Prestação de contas da tesouraria: 
O coordenador do matutino George Lucas que foi informado pelo segundo tesoureiro 
Mareei Borges, que não está presente na reunião, que a prestação de contas seria 
publicada para os membros da gestão ainda hoje (31/03115). George informa que a conta 
bancária do CAXIM está bloqueada devido ao CNPJ constar baixado na receita federal, 
porém uma parcela do dinheiro está na conta de Mareei. 2. Ar-condicionado: George 
justifica o motivo de ainda não ter sido possível adquirir o ar-condicionado, ao apresentar 
a atual situação do CNP J do CAXIM, que se encontra baixado na receita federal e com 
atraso de declaração de imposto desde o ano de 2010. Para a aquisição do ar
condicionado, que será à vista, é preciso regularizar a situação do CNP J para que a conta 
bancária seja desbloqueada e o tesoureiro tenha acesso a maior parte do dinheiro do 
CAXIM que se encontra no banco. 3. Micro-ondas: lngrid Soares indaga se é consenso 
a aquisição do micro-ondas. Vitória defende a ideia do micro-ondas pela necessidade dos 
alunos. A relações públicas Juliana Matos indaga sobre o valor arrecadado dos adesivos 
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e George informa que até então tem-se R$120,00 da venda destes. Ingrid Soares defende 
que a soma do valor arrecadado pelos adesivos e a venda de carteirinhas de estudantes 
poderiam ser suficiente para aquisição do micro-ondas e não afetaria o caixa do CAXIM. 
Juliana Matos apresenta o valor de mercado de um micro-01~da, que é duzentos reais 
(R$200,00). Todos concordam com a aquisição. Porém, devido o mesmo motivo do item 
anterior, observam que não será possível a imediata aquisição do micro-ondas, devendo 
aguardar a regularização do CNPJ e o acesso a conta bancária 4. Nintendo Wii: Vinícius 
informa que um amigo quer vender ao CAXIM um videogame Nintendo Wii por um 
preço abaixo do mercado e defende tal ideia alegando os benefícios que trariam para o 
Espaço Cultural do CAXIM, por ser um ótimo videogame. Porém, devido a atual situação 
financeira do CAXIM considera prudente a gestão aguardar até o meio do ano para fazer 
a votação da aquisição, sugere que seja adquirido no segundo semestre letivo. 5. 
Aquisição de artigos de necessidade dos (as) alunos (as): Alexandre e Vinicius 
sugerem comprai" "réguas", em vista do reduzido número de tomadas, sendo que 
considerou-se necessário não mais eu uma (1) unidade. Todos Concordam. Vinícius 
informa que o cd do jogo "FIF A 15" encontra-se riscado e não funcional e que pede a 
compra de novo exemplar. Todos concordam. George informou que o almoxarifado da 
Faculdade está com um estoque suficiente de papel higiênico e papel toalha para o mês 
de abril, porém o pedido dos alunos de ter sabonete nos banheiros não foi atendido, sendo 
que não há estoque de sabonete líquido. O CAXIM poderá se comprometer a comprar o 
sabonete, se não houver uma resolução eficiente para o mês de abril. A coordenadora 
geral do noturno Andrielly Silva diz que precisamos pressionar a direção antes de 
arcarmos com esse ônus. Vitória considera válido o pedido. George sugere que reunamos 
amanhã (01/04/2015) com a direção e se não houver resultado positivo, iremos mobilizar 
os estudantes a exigir o direito. Andrielly informa que o período noturno está sem papel 
higiênico e papel toalha no banheiro, e é preciso saber o porquê da devida troca não estar 
sendo feita. George inf01ma que a troca é feita no período da tarde e que os alunos do 
noturno podem fazer essa requisição aos funcionários da faculdade e reitera que na 
reunião de amanhã com a direção façamos esse apontamento. Alexandre apresenta a 
questão do uso dos computadores e que é preciso ter zelo com a segurança do sistema 
operacional e sugere o ajuste dos computadores colocando um deles como central, 
protege-los com senha, e provavelmente instalar o software Windows Server para facilitar 
o controle, principalmente dos arquivos baixados pelos usuários. Ele se compromete a 
instalar tal software. A maioria concorda. George propõe que o CAXIM faça a reforma 
de seus dois CPUs inutilizados e utilizar um deles como computador central, este seria o 
administrador dos outros e poderia g<!:·antir a segurança sugerida. Todos concordam. 
Juliana e lngrid fazem o apontamento do uso pessoal da cota das Xerox pelos membros 
do CAXIM, que é preciso que cada membro justifique o motivo do uso da quota. 6. 
Plaquinhas no banheiro: Alexandre apresenta a ideia de sensibilizar os associados para 
a higiene dos banheiros, com a criação de plaquinhas com mensagens como não 
desperdiçar papel toalha, dar descarga no vaso sanitário, não urinar no chão, e zelo dos 
materiais de uso comum do CAXIM, como os computadores. A maioria concorda. 7. 
Estante para certificado: George apresenta sua ideia das estantes dos ce1iificados e diz 
que Mareei conhece um marceneiro que irá fazer o orçamento. Não há votação que avalia 
a proposta, portanto, o orçamento deverá ser apresentado antes da decisão. George sugere 
arquivamento dos certificados antigos dos alunos. lngrid observa que deve haver previsão 
no estatuto para desfazermos de documentos pertencentes aos associados, como os 
certificados antigos, para evita problemas. George propõe que seja organizada uma 
comissão para realizar a reforma do estatuto. Ingrid e Alexandre ficam responsáveis por 
convocar a assembleia extraordinária e decidir juntos com os as::;ociados sobre. 8. Outras 
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prioridades: Pedro fala da necessidade de comprarmos novas cadeiras para a secretaria 
e de colocar insulfilme no Espaço Cultural. Vitória se dispõe a pedir as cadeiras para a 
secretaria no CEGEF. Quanto ao insulfilme, não há votação que avalia a proposta, 
portanto, será decidido após a conta bancária ser desbloqueada. Pedro sugere que o 
CAXIM seja responsável e zele pela sala de estudos da Faculdade. Ingrid informa que o 
CAXIM requisite a sala de estudos para seu patrimônio e responsabilidade quando houver 
a nova redistribuição do espaço, prevista para ocorrer após o fim da atual reforma da 
secretaria da Faculdade. Todos concordam. A assessora de cultura e política Kariny Cruz 
propõe que o CAXIM se posicione a respeito da homenagem em forma de estátua de 
Clóvis Bevilácqua, admirador da ideologia fascista, que permitiu o extradição de judeus 
de volta à Alemanha Nazista, ciente da perseguição que ocorria, e a placa de inauguração 
do prédio da Faculdade em que consta o nome, em letras garrafais, do ditador General 
Arthur da Costa e Silva (ditador do regime militar) e faça requerimento perante a direção 
da unidade para que sejam retirados da Faculdade de Direito por não representarem o 
propósito de justiça e democracia que devem ser coerentes ao meio acadêmico jurídico, 
sendo uma afronta aos princípios do Estado brasileiro esta homenagem, pede que o caso 
seja analisado com calma em reunião posterior, não houve objeções, será pautada a 
votação em reunião próxima. 9. Simpósio da igualdade: Juliana apresenta sua proposta, 
pensada juntamente com a Luciene (professora de jornalismo da UFG), organizar um 
evento que trabalhe com os grupos de extensões da Faculdade que contemple as seguintes 
temáticas: 9.1. O dia do índio (19 de abril- que será feito no dia 24 de abril nos turnos 
matutino e noturno); 9 .2. Discussão da bolsa que incentiva os estudos dos( as) transexuais 
e promoção de uma maior relação com o Coletivo Trans da UFG. 9.3. Questão da 
exclusão dos subalternos. 9.4. Cota política no Congresso para mulheres. Todos 
concordam. 10. Projeto de inclusão, igualdade e emancipação dos subalternos: O 
projeto tem a ideia de trazer discussão para dentro e executar atividade de extensão fora 
da unidade acadêmica. Juliana propõe realizarmos uma atividade externa uma (1) vez 
mensal nas escolas estaduais que tenham alunos carentes. Andrielly observa que é preciso 
ter autorização na Secretária do Estado de educação. Juliana e Isadora ficam responsáveis 
de colher a autorização e de organizar um cronograma anual da execução das atividades 
externas e apresentar a gestão pelo grupo privativo da gestão no Facebook. Todos 
concordam. 11. Semana Onze de Maio: Ficou decidido que este assunto será tratado 
pelo grupo privativo da gestão no Facebook. 12. Júri Simulado: Juliana considera que o 
Júri Simulado é proposta de campanha da gestão e está previsto no estatuto. O discente, 
membro associado do CAXIM, Péricles Alcântara apresenta sua proposta de organizar 
uma simulação dos julgamentos do Tribunal de Nuremberg, juntamente com o apoio do 
departamento de cultura, em lugar do júri simulado esse semestre. Todos concordam. 
Péricles, Alexandre, Juliana e o departamento de cultura ficarão responsáveis pela 
organização e por informar a gestão sobre sua realização. Propõem, também, a realização 
de um Simpósio de Direito Internacional, cujo projeto deverá ser apresentado 
posteriormente, conjuntamente à programação orçamentária e ao cronograma, não houve 
objeções. Péricles informa que há tempos a faculdade de direito não presta alguns núcleos 
específicos de Direito Internacional previsto na grade. O CAXIM compromete-se a cobrar 
da direção uma resposta. 13. Mover ação contra a PUC, Jornal Opção e O Popular: 
O CAXIM irá reunir os documentos-provas e apresentar aos alunos para eles decidirem 
por meio de assembleia se vamos ou não entrar com uma ação contra os citados. 
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Nós, lngrid Cristina Soares Silva e Alexandre Wagner Cardoso Rodrigues, nas 

atribuições de nossas funções, lavramos a presente ata, que depois de lida e achada 

conforme, vai assinada pelo coordenador do matutino George Lucas Cordeiro Lopes e a 

coordenadora do noturno Andrielly Larissa Pereira Silva, na data de sua apreciação. 

Ingnd Cnstma Soares Silva 
Secretária Geral 

eorge Lucas Cord iro Lopes 
Coordenador Matutino 

Andrielly Larissa Pereira Silva 
Coordenadora Noturno 
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