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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010: “É Só Chegar!” 
Ata nº 8 – Reunião de Gestão do dia 29 de Maio de 2010 – 3º Andar da CEU – 17h 

 
Pauta: 
 - Atividade sobre anistia; 
 - EGEH; 
 - Debate sobre a regulamentação; 
 - CEB; 
 - Festa e Churrasco; 
 - Semana Acadêmica (SAH); 
 - Calendário CHIST de Junho. 
 
1 – Atividade sobre anistia 

- Tendo em vista o tempo de convocação, avaliou-se que a melhor data para a 
atividade seria no dia 24/06 (quinta-feira); A idéia seria fazer um dia todo de debates; Pela 
manhã uma mesa com a Rodeghero e alguém do Direito para falar mais especificamente sobre 
a decisão do STF; À tarde passaríamos o filme “Batismo de Sangue”, que seria comentado pelo 
Gabriel Diestmann, estudante do curso (não sei se já se formou) que estuda o tema; A idéia é 
fazer um vídeo-debate mesmo, onde a galera participe; À noite a idéia foi fazer uma mesa com 
o Padrós, que pegaria mais o resgate histórico da ditadura; Sugere-se fazer só uma mesa ou 
então ver com o pessoal da abertura dos arquivos, que tem com certeza gente pra falar do 
tema; 

- Além disto, ficamos de fazer camisetas de protesto contra a decisão absurda do STF. 
 

2 – EGEH 
- Nos dias 5 e 6 terá um encontro do DAs de História em Santa Maria para organizar o 

encontro, que será por novembro; A idéia é debater propostas; 
- Foi proposto que levássemos o tema da anistia mesmo para ser o tema central do 

encontro; Está aberto ainda a mais propostas, não precisamos necessariamente levar apenas 
uma, e sugestões são bem-vindas; 

- A comissão para ir a Santa Maria pelo CHIST ficou o Mathias e a Liana, que já vem 
acompanhando bastante o tema. 
 
3 – Debate sobre a regulamentação 

- Já está se debatendo na lista de emails; 
- Tiramos de propor aos colegas que estão responsáveis por organizar o debate de 

adiá-lo para depois das férias, devido às atividades que temos, como a da anistia, e também já 
que está chegando o final do semestre e as atividades extracurriculares perdem espaço. 
 
4 – CEB 

- Primeiro se teve um informe sobre o CEB: Haviam cerca de 100 pessoas e 27 DAs, o 
que representa o maior CEB dos últimos tempos; O ex-advogado do DCE, Régis Coimbra, 
relatou que alguns membros do DCE haviam pegado dinheiro (5 mil reais) sem devolvê-los ao 
caixa e que ele teria pedido afastamento destes membros, o que foi negado pelos membros da 
diretoria do DCE; Sendo assim, ele foi à polícia, denunciou o fato e encaminhou sua demissão; 
O presidente do DCE, Renan Pretto, falou em nome da gestão e colocou que chegou-se a 
retirar o dinheiro do DCE, mas que teriam devolvido; Só que isto não consta em nenhum livro-
caixa; Renan também alegou que a diretoria do DCE era inexperiente e por isso mexia no 
dinheiro sem deixar registro; Aí se abriu pra plenária e o DCE apresentou dois cadernos de 
prestação de contas; Nestes cadernos tinham diversas notas assinadas pelos membros da 
gestão para outros membros: notas que chegavam a 200,00 e que colocavam que eram 
despesas de alimentação e transporte; Elas representavam 30% de todas as notas mais ou 
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menos; Ou seja, além da denúncia do Régis, tem muita merda sendo feita pelo DCE com o 
dinheiro dos estudantes; Quanto à plenária as falas foram, em geral, buscando a apuração 
imediata de quem está falando a verdade, se o DCE ou o advogado; Também houve falas que 
combinaram isto a ataques políticos à gestão, como o fato do DCE ter se reunido com a ladra e 
repressora Yeda; O encaminhamento foi que haveria uma comissão de DAs para averiguar as 
contas do DCE; Se inscreveram 21 DAs para a comissão; 

- Na reunião do CHIST tiramos o nome do colega Caio, que é bixo – o que é bom para ir 
ganhando experiência – para estar na comissão; 

- Se tirou também que a cada reunião ele deverá escrever um relato para socializar na 
lista do CHIST. 
 
5 – Festa e Churrasco 

- Dia 17/07, na sexta-feira, vamos fazer uma festa de bebida liberada, e precisamos 
apenas agilizar o local; Isadora vai fazer a mão aquela; 

- Dia 19/07, no domingo, fazer um jogo-churrasco de encerramento do semestre, 
colocando a pá de cal no 2010/1. 
 
6 – Semana Acadêmica (SAH) 

- Mathias e Rodrigo “Bob” irão finalizar os tramites da SAH, assim que o projeto for 
aprovado; Esse ano teremos os certificados em dezembro ainda. 
 
7 – Calendário CHIST de Junho 

- Pautas pontuais nas reuniões de dias úteis: 
 · 8/6 (terça) Noite; 

· 16/6 (quarta) Manhã; 
· 26/6 (Sábado) - ainda sem horário definido. 

 
* * * 

 
Presentes: 

Alfredo Campos Ranzan 
Caio Guimarães Dorsa 
Diego Silva 
Liana Severo Ribeiro 
Mathias Inacio Scherer 
Milene Bobsin 

 
 

_________________________ 
Mathias Inacio Scherer 

29 de Maio de 2010 
 
 

*Os originais se encontram assinados. 


