
 
 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CAWM (20/11/2019) 

 

Ata nº ___ - Aos 20 dias do mês de novembro de 2019, no auditório do Centro de Aulas II da Direito da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, reuniram-se os discentes do curso de Direito para a 

Assembleia Geral Extraordinária, sob a presidência do coordenador de administração e finanças do CAWM 

Leonardo Evaristo Teixeira. Iniciada a primeira convocação as 18h30min, não foi estabelecido o quórum 

necessário de maioria absoluta para início dos trabalhos, tendo em vista que contabilizou-se apenas 3 

discentes. Iniciada a segunda convocação as 19h00min, com o quórum dos presentes (64 discentes), foi 

possível o início da presente Assembleia, conforme previsão do artigo 15 do Estatuto Social do CAWM. A 

presente Assembleia tem como ponto de pauta, conforme o edital convocatório enviado no e-mail 

institucional dos alunos, publicado no site oficial da entidade e afixado no mural do curso (no dia 

13/11/2018), o seguinte assunto:  Aprovação do novo projeto de estatuto do CAWM. Todavia, em razão 

da impossibilidade de alcançar o quórum de maioria absoluta previsto no artigo 14, parágrafo único, do 

Estatuto do CAWM, não foi votado o novo estatuto, sendo assim, foi proposto pela presidência da mesa a 

inclusão dos seguintes pontos de pautas que foram aprovados por unanimidade, bem como considerando que 

os presentes em segunda convocação (63 discentes de 299 matriculados) é superior ao quórum exigido para 

primeira convocação (1/5 dos discentes), conforme artigo 15 do Estatuto Social do CAWM: 1 – Deliberação 

da Comissão Eleitoral para gestão 2019/2020. Se ofereceram para participar da Comissão Eleitoral que 

organizará as eleições do CAWM da gestão 2019/2020, os quais foram aprovados por unanimidade os 

seguintes discentes: Gabriel Rufino Rodrigues, brasileiro, solteiro, estudante,  AAAAAAA AAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAaaAAA 

aaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA; Brunna Teodoro Queiroz, brasileira, solteira, estudante, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAA

AAAAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA; Thaynara Gomes Dani, brasileira, solteira, 

estudante, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, e Daniel Vitor de Castro, brasileiro, 

solteiro, professor, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Em votação, foi aprovado 

os membros por unanimidade. 2 - Apresentação do novo projeto de estatuto do CAWM. Foi apresentado 

o projeto de estatuto para o CAWM, que pode ser encontrado no site oficial do CAWM < 

cawmdireito.jatai.ufg.br >, na opção “Menu”, “CEE-CAWM” e documento “Projeto de elaboração do novo 

Estatuto do CAWM”.  Foi apresentado o referido estatuto e foi sugerido as seguintes retificações no projeto 

do estatuto para fins de futura aprovação: a) aprovou por unanimidade a alteração da redação do art. 15, § 1º, 

inciso I, para passar a constar: “para alteração do estatuto é necessário a concordância de 1/4 (um quarto) dos 

associados do CAWM”; b) aprovou por maioria a alteração da redação do art. 15, § 1º, inciso II, (com uma 

abstenção do discente Leonardo Evaristo Teixeira) para passar a constar: “para destituição parcial ou total da 

gestão, é necessário a concordância de 50% (cinquenta por cento) dos associados no caso de chapa única no 

pleito eleitoral, ou o total de votos de todas as chapas mais um em caso de duas chapas ou mais no pleito 

eleitoral. Por fim, deliberou-se por unanimidade que a Comissão estatuinte iria, caso necessário, aperfeiçoar 

o projeto do estatuto, informando aos discentes as alterações realizadas. 3 – Deliberação sobre a Comissão 

Especial de Estudos (CEE) do CAWM. Foi aprovado a continuação da Comissão para 2020 e que fosse 

incluída os seguintes delegados à sua composição: José Renato Nascimento Tiraboschi Filho, Guilherme 

Henrique Alves Martins e Luciano Cesar Catenassi Santos Filho. Ademais, foi aprovado por unanimidade 

que seria encaminhado por e-mail a todos os discentes matriculados no curso sobre o presente ponto de pauta 

a fim de que possíveis interessados tenham até 7 (sete) dias do recebimento do e-mail para manifestarem 

interesse na composição da presente Comissão no ano de 2020. Às 20h00min declarou-se encerrados os 

trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária. E eu, Leonardo Evaristo Teixeira, redigi e subscrevi a presente 

ata que depois de lida e discutida foi aprovada. 

 

 

Leonardo Evaristo Teixeira 

Coordenador de Administração e Finanças 


