ATA DA REUNIÃO DO DIA 22.04.2014
Ata da reunião do CAAJA, Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo, da Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto, FDRP USP, na sala B23, pela gestão.
Presentes:
Laíssa Furilli
João Pedro Toríbio
Bruna Santiago
Caralha
Daniel Alves
Crash
Lya
Giovana
Tomomi
Ana
Raquel Altoé
Luiza
Foca
Desejo
Tulio
Canguru
Sap
 Pauta:
1. Ato de repúdio contra violência racista
2. Projeto da AIESEC
3. Mandado de segurança
4. Evento Cynthia
5. Estatuinte da USP
6. DEAS
7. Limpeza da sala
8. Site

1. Campanha do trote no campus e questão da Educa
 Jump fez o repasse das pessoas que irão compor a mesa do evento: Celli, ANEL, Coletivo, e insistiremos
com o prefeito do campus que não respondeu o email.
Douglas Belchior não poderá vir mas irá cobrir o evento e divulgar no Carta Capital.
A GESTÃO É OBRIGADA A IR NO ATO.
Ontem foram confeccionados os cartazes, que meio que foram destruíudos pela chuva. Hoje haverá reunião da
frente contra opressões.
2. Evento AIESEC
 Raquel explicou como funciona o evento. O nome é Talk, e duas vezes por semana, durante seis semanas,
um intercambista está presente pra uma roda de conversa em inglês ou espanhol com tema a ser definido. A
AIESEC consultou a Raquel para saber que o Direito teria interesse em trazer esse evento com preços subsidiados
aos associados do CAAJA, e se teríamos quórum para recebêlos.
As turmas são de 15 pessoas..
Jump sugeriu que seja feito um convite no face, e se conseguíssemos o quorum fecharíamos com o evento. No
entanto não haveria tempo hábil pra fazer essa pesquisa antes de fechar.
Lya sugeriu que isso funcionasse como uma primeira chamada para a Comissão de mobilidade internacional.
Basicamente o CAAJA assinaria, disponibilizaria o espaço e ajudaria na divulgação, e caso não dê certo a AIESEC

arca com o prejuízo.
Raquel irá verificar se poderá ser no próximo semestre, mas todos concordamos que podemos fazer.
3. Mandado de Segurança
 Luiza fez o repasse da situação na Câmara: O Presidente da Câmara, Valter Gomes, temse mostrado
autoritário, e algumas medidas arbitrárias tem sido tomadas. O aumento dos salários dos vereadores gerou
manifestações na Câmara, e a partir disso o Presidente determinou que para o acesso da população à Câmara
deverá ser feito um cadastro, inclusive com foto.
Ontem houve reunião da Juventude Independente, e um advogado ativista disse que pensaram em fazer um
dossiê juntando todos os casos da revista íntima, repressão policial, etc.
Para o mandado de segurança ser feito precisaríamos de um documento que comprovasse que essa medida foi
realmente feita. O advogado se disponibilizou a descobrir se há alguma documento que comprove a medida. Se
não houve nenhum ato formal é uma falha a mais a ser evidenciada, e poderemos, inclusive, entrar com habeas
data.
Luiza levou aos advogados do MJI nossa intenção de impetrar o mandado em nome do CAAJA. Eles
perguntaram, também, se poderíamos entregar o dossiê elaborado por eles como CAAJA, uma vez que temos
mais chances de êxito diante da visibilidade do MIJ em outros movimentos.
Caralha sugeriu que primeiro façamos o mandado de segurança e quando o dossiê sair deliberaremos.
Jump ressaltou que antes de impretrar o mandado a comunidade acadêmica deve ser informada.
O primeiro passo é descobrir se há o raio do documento.
Furo destacou que mesmo que nossas chances sejam minimas de conseguir o mandado é importante que exista
uma movimentação.
Jump ressaltou que o mandado seja bem pensado, e que cada detalhe seja estudado.
4. Evento Cynthia
A professora pediu auxílio do CAAJA para fazer um evento sorbe desmilitarização da policia, no dia 15 de
maio. O problema é que temos um evento sobre a ditadura no mesmo dia, que não podemos mais remarcar.
Iremos conversar com ela pra tentar adiar a data do evento da desmilitarização. Caso não dê certo temos que
pensar num jeito dos horários não conflitarem.
Toba e Caralha sugeriram que seja feito um evento só, com os dois palestrantes. Pra isso precisamos faalr com
o Renan primeiro.
Tulio esta esperando um retorno do Malheiros. Ele vai ligar pro home pra ver se vai rolar mesmo.
Jump e Toba irão falar pessoalmente com a Cynthia.
5. Estatuinte da USP
Jump explicou o rolê: Zago lançou a ideia de reforma do estatuto da USP. Mandou email pras unidades pra que
fossem enviadas sugestões de reforma, porém o prazo foi curtíssimo. Celli enviou emails também, porém não
chegou aos alunos. Isso deveria entrar na pauta da Congregação, mas não houve deliberação nem dos
professores nem dos alunos sobre a estatuinte na FDRP. A estratégia do Zago foi criticada porque não rolou
participação ampla.
Outro email foi encaminhado aos alunos informando que foi montada uma comissão pra reforma do estatuto.
Será composta por 10 membros apenas, 6 docentes, 2 servidores não docentes e 2 discentes (1 de grad. outro
de pós).
A comissão tá muito malexplicada porque não sabemos como foram escolhidos os membros da comissão, e
não sabemos se ainda há abertura pra sugestões.
Toba sugeriu que esse tema seja levado pro RECARP pra que em conjunto com o DCE façamos alguma coisa.
Jump acha que todos os CA’s e o DCE que se propuserem devem elaborar um ofício pedindo explicações pro
Zaguis. Esse ofício deve ser enviado antes de 3 de junho.
Toba irá ver a data da próxima reunião e colocará na pauta do Recarp. Jump sugeriu que façamos o oficio e
peçamos subscrição.
6. DEAS
Leticia fez duas sugestões: uma com moradores de rua de forma contínua (pelo menos quinzenalmente), e de
modo que conhecêssemos de fato as pessoas. A ideia é que ajudássemos as pessoas a saírem da rua. A ideia

seria abordar as pessoas individualmente e ajudálas a partir de sua situação específica.
A segunda sugestão é que entrássemos juntos com a atlética na campanha que eles estão elaborando na
fundação casa.
Toba vai falar com a Bianca pra saber em que pé que tá isso aí e se eles estariam dispostos a fazer um role
conjunto.
7. Limpeza da sala
Leticia se dispôs a ajudar, Tulio talvez e Raquel talvez e Jump talvez.
8. SITE
Tulio fez o repasse: falta colocar todos os eventos marcados, junqs já ta baixando
Ate quinta vai dar pra soltar.
Fim da vida.

Tarefas
I.
GESTÃO É OBRIGADA A VIR AO ATO
II.
Raquel vai falar com os responsáveis pra ver se o rolê da AIESEC pode sair no próximo
semestre.
III.
Luiz vai entrar em contato com os advogados do MJI
IV.
Toba e Jump vão falar com a Cynthia
V.
Toba vai falar com a Bainca do projeto da Fundação Casa
VI.
Limpeza da sala: Letícia. Tulio talvez e Raquel talvez e Jump talvez

