ATA DA 10ª REUNIÃO DO COPEME

Ao terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e
vinte minutos, na sala de reuniões da PRACE , reuniu-se o Comitê Permanente
de Moradia Estudantil, em sua 10ª reunião ordinária do ano de 2015, convocada
por sua presidente, Joseane Mendes Teixeira, com a finalidade de dar
prosseguimento com as discussões a respeito da ocupação das novas moradias
de Mariana. Compareceram a reunião os seguintes discentes: Mariana Coelho
de Toledo, representante titular do Diretório Acadêmico dos Estudantes e Fábio
Humberto de Carvalho, representante discente do Campus de João Monlevade;
bem como os seguintes representantes da administração superior: Joseane
Mendes Teixeira, presidente do COPEME, Leandro Andrade Henriques
representante titular da PRACE, Edmundo Dantas Gonçalves, representante
titular da Prefeitura do Campus, João Francisco Daniel, representante suplente
da Pró-reitoria de Planejamento. Em tal data não houve quorum já que o número
de representantes foi inferior a sete participantes. Dessa forma, a presidente fez
a proposta de lermos o documento que a equipe tinha produzido até aquele
momento, com o objetivo de já adiantarmos discussões importantes para futuras
decisões do grupo e retomar o que havia sido decidido antes do início da greve
dos técnicos-administrativos e docentes da UFOP. Todos concordaram e
passamos a discutir sobre alguns tópicos: 1) Inicialmente, Joseane leu todos os
tópicos relacionados aos deveres e vetos dos moradores, bem como às
advertências e penalidades adotadas em caso de descumprimento do regimento.
A leitura foi feita de forma detalhada e todos os presentes tiveram suas dúvidas
esclarecidas; 2) Necessidade de redefinir aspectos ligados a manutenção das
moradias pela equipe PRECAM, tendo em vista a instável situação econômica
do país e consequentemente, da instituição. Edmundo frisou que os estudantes
deveriam ter bastante paciência com os prazos para atender as demandas já que
o cenário futuro era pessimista já que haverá corte de mão de obra, acarretando
num acréscimo de tempo para solucionar questões estruturais das casas. Diante
desse cenário, sugeriu ao grupo que os alunos das Moradias de Mariana
deveriam se envolver em eventos para arrecadar fundos para manutenção de
suas residências. Propôs a alternativa de isso acontecer, inclusive nos próprio
espaço das Moradias. Tal proposta ficou de ser analisada por mais membros do
COPEME e, naquele momento, teve o apoio do discente Fábio e do servidor
Leandro, sendo que este frisou que a proposta deveria ser pensada
institucionalmente como forma de regularizar festas, na tentativa de se ter maior
controle. Joseane discordou da proposta e apresentou argumentos ligados a
prática de trabalho que tinha na área de moradia (em Ouro Preto),
principalmente no que diz respeito ao descontrole que isso poderia gerar e da
dificuldade em manter o bom relacionamento com a vizinhança, haja vista que
na cidade de Ouro Preto já é feito um trabalho da Comissão Intersetorial de
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Perturbação ao Sossego, da qual participam membros das Associações de
repúblicas federais e particulares, Polícia Militar, Prefeitura Municipal - Código
de Posturas, Câmara Municipal, Federação das Associações de Bairro. Além
disso, a autorização de festas nas Repúblicas Federais de Ouro Preto tem como
contrapartida a manutenção das casas, o que é diferente das moradias de
Mariana cujo critério é socioeconômico. Assim, a proposta ficou de ser
analisada com mais calma por outros membros da PRACE e pelo grupo do
COPEME. Como a reunião não teve quórum, não houve votação de propostas,
apenas a discussão. Antes de finalizar a reunião, ficou decidido entre os
presentes que haveria uma próxima reunião e esta seria realizada com base na
disponibilidade dos membros do comitê. Assim, Joseane ficou de encaminhar email aos mesmos para que uma nova data fosse escolhida. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente encerrou a reunião, às onze horas, agradecendo a presença de
todos. Para constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai ser
devidamente assinada pelos representantes presentes.
Edmundo Dantas Gonçalves
Fábio Humberto de Carvalho
Joseane Mendes Teixeira
Leandro Andrade Henriques
Mariana Coelho de Toledo
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