ATA DA REUNIÃO DO DIA 18.02.2014
Ata da reunião do CAAJA, Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo, da Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto, FDRP- USP, na sala B-23, pela gestão.
Presentes:
Jump
Bru
Toba
Lya
Tulio
Luiza
Giovana
Ana Kiritschenko
Habib
Canguru
Ambev
Crash
Surda
Madruga
Ana Luisa
Poliana
Xeiroso
Leidilau
Toc

- Pauta:
1.Caso de Racismo no Campus USP-RP (presença do aluno da FDRP, vítima do caso)
2. Feedback sobre o projeto “Mãos Dadas”
3. Estatuinte
4. Aumento do salário dos vereadores
5. SanFran: liberdade de expressão ou repressão?

1. Caso de racismo no campus
(1) Houve o relato sobre o caso por parte do aluno que sofreu o ataque;
(2) Medidas a serem adotadas; (a) Divulgação na Mídia, em geral; (b) Contatar o Ministério Público;
(3)

Proposta de criação de um Coletivo de Consciência Negra ; - Alunos interessados deverão procurar a
Poliana (aluna Turma VII).

2. Projeto mãos dadas

Doações que sobraram; (1) Roupas: arrecadar outras peças e destinar à uma instituição; (2) Comida:
6 pacotes de macarrão e 3 pacotes de molho - guarda-los para continuidade do projeto.
Realização do projeto; PREFERÍVEL realizá-lo durante os dias da semana; tendo em vista que os
moradores de rua durante sábado à noite costumam a não ficar em lugares fixos (dormindo, por exemplo);
Post de agradecimento;
Arrecadação de agasalhos; (1) Crash e Toba ficarão responsáveis pela divulgação tanto nas redes
sociais quanto presencialmente (nas salas). (2)
Arrecadação de chocolates; (1) público-alvo: crianças (entrar em contato com o CVU afim de
escolher a entidade a ser destinado às doações); (2) divulgação: juntamente à divulgação da arrecadação de
agasalhos; (3) objetivo: arrecadar chocolates em geral para doação.
Crash propôs o desenvolvimento
3. Estatuinte
A Turma I confeccionou o estatuto do CAAJA antes mesmo de existir; ao passar do tempo tornouse obsoleto e promove certas dificuldades. Logo, fica evidente a necessidade de alterá-lo. Para o processo
de reforma do Estatuto ocorrer ⅓ dos associados devem requerer tal alteração - cerca de 167 alunos. Afim
de fomentar tal mobilização dos alunos, o CAAJA divulgou nas redes sociais uma sugestão de realizar uma
Assembleia Geral na qual se discute quais seriam as possíveis mudanças no estatuo (qualquer aluno poderia
sugerir). Caso haja consenso sobre a mudança; deve ser formada uma comissão responsável pela Assembleia
Constituinte (onde serão deliberadas as mudanças de fato).
Pontuou-se que é necessário divulgar as dificuldades enfrentadas pela Gestão devido o formato do
Estatuto para fomentar nos alunos a vontade de alterá-lo.
Sugestão da Jump; (1) Post ilustrativo afim de fomentar nos alunos a necessidade de discutir possíveis
alterações ou não no Estatuto; (2) Realização de uma Roda de Conversa sobre a alteração do Estatuto.
(3) Deixar claro que a Assembléia Geral não necessariamente vai alterar o Estatuto - o objetivo desta é
justamente dialogar sobre possíveis alterações ou não.
Data para realização da Roda de Conversa (cuja temática seria a necessidade de discutir possíveis
alterações no Estatuto): quarta-feira (23/04); (1) Divulgação: tanto nas redes sociais quanto presencialmente
nas salas;
Post de sugestão de possíveis alterações no facebook pelo CAAJA.

4. Vereadores
Contatar o Observatório Social (cujo objetivo é fiscalizar a atividade de órgãos e gestores públicos);
(1) Bruna; Desejo; Poliana e Habib ficarão responsáveis em contatar o Observatório - verificar se é possível
tomar alguma atitude judicial contrária à essa medida insconstitucional tomada pelos vereadores.
5. Sanfran
Devido ao fato da impossibilidade de se realizar uma roda de conversa durante a semana do dia (07
à 11/04), deliberou-se que não haverá tal Roda de Conversa.

Divulgação: (1) Palestra do sr. Leopoldo - Tempos de Resistência (Ditadura Miliar) (08/04) - haverá
emissão de certificados; (2) Reunião da Frente de Opressão do Campus (09/04); (3) Eleições do DCE; (4)
Reuniões do Capitu com o debate “o machismo e o esporte”.

