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, realizada no dia 18/02/2014, na sala B-23, pela gestão.
Presentes:
Laíssa Furilli
João Pedro Toríbio
Bruna Santiago
Bruna Salgado Chaves
Laura Campos
Tulio Andrade
Raquel Altoé
- A pauta que seria do dia de hoje foi suspensa e passada para semana que vem devido ao baixo quórum
- As tarefas da gestão serão marcadas em números romanos.
1. Repasses do bar dos CAs
- Toba fez o repasse para as meninas que não estiveram presentes na reunião interna de domingo, dando
as instruções de como servir quando elas tiverem que cumprir escalas. Vodka será servida em doses nos
copos, o restante será em lata. Não podemos deixar as garrafas em cima das conservadoras. As doses são
todas padronizadas.
- Jump pede para o pessoal estar lá até no máximo meia-noite para nos organizarmos e pra todos estarem
com a camiseta da gestão
- Quem trabalha, obviamente, está proibido de ficar bêbado.
Repasse das escalas (Toba, Tulio, Bauboa e Tatá ficam para a desmontagem).
2. Repasse das escalas de venda de associações e produtos
- Jump explica as escalas.
- Semana que vem a semana teste de idiomas acontecerá para que os bixos conheçam os idiomas, então
semana que vem esperamos que aconteçam muitas associações.
- O DImp deve divulgar a arte dos idiomas com os preços atualizados, os tipos de associações explicadas
e as formas de pagamento.
- Abriremos os cursos de idiomas para os outros cursos do campus com preço diferenciado (mais alto;
priorizaremos alunos da FDRP). Empada diz que discorda de o preço ser diferente.
- Jump explica para o pessoal como vender os produtos (fazer recibo, preencher o questionário, passar o
cartão na máquina, etc).
- Entrar em contato com a FEA para ver como os idiomas de lá funcionam, os preços, etc para os alunos
de fora. Precisamos pensar como ficarão os valores para os alunos de fora – descontamos os 60 reais de
associação? Deixamos mais caro?
3. Campanha de doação de materiais
- Alguns alunos vieram conversar conosco sobre materiais para doação. A ideia é montar um esquema de
empréstimo para os bixos e incentivar os veteranos a doarem materiais.
- Para isso, precisamos pensar, além disso, num esquema de empréstimo dos livros da biblioteca. Vamos
arrumar tudo isso no final de semana – na campanha de doação, catálogo dos livros, etc.
- Empada, Jump, Raquel, Tícia e Bru se dispuseram a vir à FDRP no sábado de manhã.
- Bru acha que a campanha devia ser feita essa semana, mas Jump ressalta que essa semana já estamos
divulgando muita coisa. Então vamos estruturar isso no sábado de manhã e no domingo já divulgaremos.
- A organização de xerox é no mesmo esquema da organização dos livros.
4. Extensão Solidária
- Toba faz o repasse de alguns problemas que aconteceram no Extensão ano passado – problemas com
roubos e tal – então talvez mudemos o lugar em que o programa acontece.

- Tícia está encarregada de falar com os membros que tocam o programa para ver o que podemos fazer e
para falar que o CA continuará dando respaldo.
5. Conselho Municipal da Juventude
- Jump explica o que é. Foi criado um projeto de lei ano passado que cria o CMJ. Ele pode propor
projetos, discutir e consultar. Se a prefeitura quiser tomar qualquer atitude com relação à juventude, ela
deve consultar o CMJ. Assim, temos poder de discussão sobre desde transporte público até incentivo
à cultura para jovens. Reuniões de dois em dois meses e mandatos de dois anos para os membros.
O Conselho Municipal é composto por membros da sociedade civil. Tem uma cadeira para CA (um
membro e seu suplente). Uma pessoa do CAFi contatou a Jump para falar sobre isso, e queria ocupar
esse cargo juntamente com algum outro CA do campus – no caso, nós, porque somos ativos no campus e
abertos. Jump manifestou interesse e disse que precisamos de um representante no CAAJA para ocupar
esse cargo
- Empada sugere que o André Antonietto nos acompanhe nesse intento, pois ele tem bastante
conhecimento prático sobre o assunto e a prefeitura.
- A gestão concorda que seria interessante o CAAJA se engajar nisso. Isso nos traria bastante projeção.
- Basicamente, o trabalho é discutirmos antes quais pautas podemos levar para a reunião e o
representante fazer o repasse depois para o restante da gestão.
- Quem tiver interesse, manifeste-se até semana que vem.
- Surgiu a discussão sobre se devemos consultar os alunos se devemos entrar ou não. O que vamos fazer
são repasses sobre as discussões que fizermos e o representante faz repasses das reuniões também.
Tarefas
Bauboa: entrar em contato com o CA da FEA para conversar sobre como funciona, quanto eles
I.
cobram, etc para decidirmos quanto vamos cobrar dos alunos de fora da FDRP.
DImp: divulgar artes dos cursos de idiomas com as tarefas atualizadas e com a informação de
II.
que a semana-teste será semana que vem.
Organização dos livros da biblioteca, dos xerox e da campanha de doação de materiais: sábado
III.
de manhã. Jump, Bru, Empada, Raquel e Tícia.
Tícia conversará com os membros que tocam a extensão solidária.
IV.

