
CENTRO ACAD~MICO XI DE MAIO 
FACULDADE DE DIREITO~ UFG 

Ata 05/2015 

No dia vinte e nove de 2015 (29/05/015) às llhOOmin ocorreu a reunião ordinária da gestão 

Voz Ativa na Faculdade de Direito da UFG. Segue abaixo a enumeração da pauta 

Pauta: 

I. Prestação de contas; 

2. Ar-condicionado; 

3. Novo estatuto do CAXIM; 

4. Consolidação do empréstimo de livros: apreciação do regulamento; 

5. Armário; 

6. Atribuição de responsabilidade pelos turnos do empréstimo dos livros; 

7. Mural do "bicicleta sem freio" na FD; 

8. Grupo de debates de atualidades jurídicas e políticas; 

9. Comissão para a articulação e o desenvolvimento do Movimento Estudantil dos 

estudantes de Direito da UFG; 

10. Apresentação de proposta de intervenção para o mês de Junho (Dep. Cultura e 

Política); 

11. Comissão de assuntos políticos extra-acadêmicos. 
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Lista de presença dos membros do CAXIM: 

Justificativa de membros ausentes: 

Os membros Ana Maria, ~.oão Victor, Matheus Augusto, Mareei e Matheus Noleto 

não compareceram por causa do estágio. O Dir. do Dep. de Patrimônio Pedro Vargas 

não compareceu por motivo de doença. A Relações Públicas Juliana Matos não 

compareceu devido a paralisação de ônibus. 
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Descrição da reunião: 

A secretãria-geral Ingrid Soares deu itúcio à reunião ordinária do CAXIM do mês de maio de 
2015. Segue a descrição da discussão da pauta do mês. I. Prestação de contas: O tesoureiro 
geral Gregoy informa que estã esperando fechar o orçamento dos gastos com da I Conferência 
Goiânia de Direito Tributãrio do dia 28 de maio para concluir a prestação de contas. 2. Ar
condicionado: O coordenador geral George informou que a gestão estã trabalhando para 
receber patrocínio para a aquisição do ar-condicionado, sendo que há egressos, que jã 
participaram da gestão do CAXIM, dispostos a doar o dinheiro do valor do aparelho à gestão 
atual. George pede que esperemos, até a próxima segunda-feira (dia 8 de junho) por esse 
patrocínio antes de adquirirmos com o valor que temos em caixa. George mostra o orçamento 
dos três modelos feitos na empresa Polo-ar, sendo que o mais barato, prevendo a instalação 
adicionada, ficaria em R$ 4.060. O Ass. Do Dep. de Cultura e Política Marcos indaga se o ar
condicionado de 36 BTU sugerido para aquisição é realmente o indicado, sendo que o ar
condicionado da sala ao lado, da secretária do CAXIM é de 3 BTU. George informa que é 
baseado na área e quantidade de pessoas que ficam no local, informando que 36 BTUs é o 
ideal dos três orçamentos. Todos aprovam o modelo de ar-condicionado Eugin no valor de R$ 
4.060. A Ass. Do Dep. de Comunicação Fernanda questiona a aquisição do ar-condicionado 
em seu valor integral, pois influenciaria um "rombo" no caixa do CAXIM. A secretaria-geral 
Ingrid informa que como já foi aprovado e constado em ata a aquisição não pode prolongar o 
adiamento da aquisição e propõe que o CAXIM dê uma entrada e parcele o restan~e do valor. 
Buscando evitar futuros problemas financeiros, Fernanda propõe que se prorrogue o prazo até 
o dia 20 de junho para a busca por patrocínios e outras possibilidades de arrecadação de 
dinheiro e se não conseguir até lá propõe que o valor seja parcelado. Todos concordam. 3. 
Novo estatuto do CAXIM: Ingrid relata sobre a dificuldade encontrada neste ano para o 
registro no cartório da atual gestão buscando sua regularização e explicou que o principal 
motivo foi a má redação do atual estatuto que peca na precisão e clareza e que ao contrario 
gera confusões, além de não conter previsões atuais sobre a formação de um Centro 
Acadêmico e a composição de seus membros, deu alguns exemplos Cartório, como a falta de 
previsão fonnal para cargos assessores e a criação de conta bancária, dentre outros. Sugere 
que crie uma Comissão para elaboração de um novo estatuto, informa também que precisará 
constar exceção no novo estatuto para registrar os demais membros da gestão que não 
puderam ser registrados como titulares. George acrescenta que a proposta deverá ser 
apresentada em assembleia geral. Todos concordam, deliberando que cada titular deverá 
apresentar na reunião ordinária do mês de junho um projeto de sua respectiva parte de 
atuação, função e competência para o novo estatuto. 4. Consolidação do empréstimo de 
livros: O Ass. Do Dep. de Cultura e Política Carlos Henrique apresenta o regulamento. 
Alguns membros pede a revisão de algumas cláusulas. Carlos se dispõe a modificã-las. Todos 
concordam com o regulamento modificado. S. Armários da nova biblioteca do CAXIM: 
Carlos propõe que seja aberto o annário duas vezes por semana no horario de intervalo das 
aulas nos dois turnos. Todos concordam. 6. Atribuição de responsabilidade pelos turnos do 
empréstimo dos livros: A cada reunião ordinária será decidida novos turnos de 
responsabilidade dos membros da gestão Voz Ativa, sendo que para o mês de junho serão: 
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Carlos Henrique: Terça-feira de manhã; Andrielly: Terça-feira à noite, Alexw1dre: Quinta
feira de manhã; Matheus Almeida: quinta-feira à noite. Fica acordado que terá início no dia 
09 de junho. 7. Mural do bicicleta sem freio da FD: A Coordenadora Geral Andrielly 
informa que este mural, é uma pintura feita pelo referido grupo no Centro de Cultura UFG. A 
parede pensada para receber o desenho do grupo artístico "bicicleta sem freio" é aquela que 
fica em frente ao Restaurante Universitário. Ingrid indaga se haverá participação do CAXIM 
nos custos para a realização da arte. Andrielly responde que buscará informações a respeito. 
George conclui que se houverem gastos com a intervenção artistica, a pauta deverá retomar 
para reunião ordinária para todos votarem. Todos concordam. 10. Apresentação de proposta 
de intervenção para o mês de Junho (dep. cultura e política): Carlos informa que devido 
ao problema que já houve com as intervenções passadas, o Dep. de Cultura e Política decidiu 
fazer uma intervenção mais visível, que seja capaz de fazer os associados refletirem. Haverá 
apresentação de vários temas polêmicos. Carlos descreve a intervenção, revelando que a 
intenção é distribuir espelhos pelos corredores com mensagens. O orçamento total do material 
que será utilizado é R$ 60,80. Todos concordam. 8. Grupo de debates de atualidades 
jurídicas e políticas: Ingrid apresenta sua ideia de criação deste grupo, devidO às críticas 
recebidas de alguns asso~iados que a gestão Voz Ativa não está cumprindo seu papel de 
movimento estudantil. Propõe que sejam realizados encontros mensais em forma de roda de 
debate para haver uma interação política entre os associados com temas polêmicos e presentes 
nas discussões cotidiana dos brasileiros. Todos concordam e elegem a Ingrid para ser a 
coordenadora-geral da referida atividade. 9. Comissão para a articulação e o 
desenvolvimento do Movimento Estudantil dos estudantes de Direito da UFG: Ingrid e o 
segundo secretário apresentam a ideia de Criação de um Diretório Acadêmico para o 
fortalecimento do Movimento Estudantil dos estudantes de Direito da UFG. Andrielly 
questiona se o fato de já haver Centros acadêmicos nos três campus do curso de direito não 
impede a criação de um Diretório, pois considera que este seja criado quando não há os 
outros. Ninguém sabe informar sobre tal indagação. Ingrid e Alexandre ficam responsáveis de 
retornar com a resposta na próxima reunião, onde a proposta será repensada. 11. Comissão 
de assuntos políticos extra-acadêmicos: Como decidido na reunião anterior, a Comissão de 
assuntos políticos extra-acadêmicos deverá ser votada pela sua criação ou não. Decidem que 
não haverá Comissão, e que ficará a critério de cada membro a decisão de fazer ou não notas 
sobre acontecimentos sociais. 
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Nós, Ingrid Cristina Soares Silva e Alexandre Wagner, 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. 

~&c. 'iJ 'Q,.Qro__ 
Ingrid Cristina Soares Silva 

Secretária Geral 

,4/1.< ./ u?' ~L ~.t. 
Alexandre Wagner '"f~~-; 
Seno sec etário 

r Matutino 

Crv--dodi ~ p <;..J...o. 
Andrielly Larissa Pereira Silva 

Coordenadora Noturno 
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