Ata da Reunião de Diretoria
4 de dezembro de 2019
Presentes: Bruno, Laudineia, Andrea, Tinoco, Greice, Hugo.
Data e horário: 04/12/2019, das 20h às 21h, no GEJA.
1) Encaminhamentos após a Indaba: Foi decidido que Bruno fará dupla com Itamar na coordenação
da Volta Anchieta 2020 e publicará o calendário no site e no Google.
2) Festa de encerramento: Todas as providências necessárias até o momento já foram tomadas,
incluindo alugueis, insumos, taxas etc. Vale uma menção honrosa ao Conselho de Pais pelo trabalho
desenvolvido ao longo do ano com a organização dos Festivais e da festa de encerramento.
3) Assuntos gerais:
a) Lojinha: Perla está recolhendo o material da lojinha para inventariar e lançar no sistema de
controle. Bruno ficou de convidar o Marcos (futuro ex-pioneiro) para estudar uma
reformulação do visual da lojinha para deixá-la mais atrativa e organizada.
b) Lenços: Tinoco está acompanhando os pedidos de lenços para troca no JamCam. Até agora,
são 64 pedidos somente para os jovens. Tinoco explicou que já encomendou 200 para o
fornecedor, que está entregando aos poucos. Bruno ficou de mandar mensagem para a
Bárbara e para o Informes perguntando se os staffs que participarão do JamCam terão
interesse em comprar lenços para troca.
c) Reformas na sede: Foram elencados como necessidades de manutenção e conservação na
sede: reparos e pintura nas paredes das alcateias; rachadura na base do mastro da bandeira;
construção da caixa do registro de água (externa); recarga e colocação dos extintores de
incêncio; orçamento para reparo da fiação elétrica (emendas); braço hidráulico para portas
dos banheiros; orçamento para fio dos chuveiros nos banheiros; orçamento de bebedouro
industrial (estilo que existe na UEB); pendurar os porta-toalhas de papel; terminar o
armário do muro de escalada.
d) Confraternização da Chefia: Será no dia 14/Dezembro, no esquema de lanche comunitário,
na casa dos Chefes Bruno e Perla. Serão convidados os escotistas, dirigentes, pioneiros que
passarão para a chefia em 2020 e familiares.
4) Próxima reunião: a definir.

