Ata da Reunião de Diretoria
15 de janeiro de 2020
Presentes: Bruno, Hugo, Andrea, Gisele, Nara, Janaina, Laudineia, Betinha.
Data e horário: 15/01/2020, das 19h30min às 21h, no GEJA.
1) Avaliação do JamCam: A Diretoria avaliou a participação do GEJA no JamCam em função do que se
espera em termos de organização, comunicação com os pais e postura dos escotistas. Não foi
discutida a participação dos Staffs. Em relação à organização, os adultos foram elogiados em função
desses aspectos, especialmente devido à quantidade de detalhes, boletins, cuidados etc. Durante
toda preparação e o próprio evento, os pais sempre tiveram informações precisas, detalhadas e
tempestivas. Vale registrar os parabéns à equipe de adultos voluntários que ficaram à frente dos
trabalhos: Rivelino, Manu, Emerson, Cláudio e Lili. A Diretoria avaliou que poderia ser mais pró-ativa
em relação ao apoio aos escotistas de maneira mais sistematizada, para garantir que os próximos
eventos tenham o mesmo nível de qualidade apresentado pela equipe atual. Em relação ao evento,
foram criticados a falta de água (e de banheiros). Houve problemas para banhos e alguns casos de
desidratação devido ao calor. A repetição da comida também foi criticada por todos os jovens.
2) Indaba 2020.1: A Indaba será acampada, com abertura às 7h para montagem dos subcampos e
bandeira inicial às 10h. As refeições principais do primeiro dia (almoço + jantar) e café da manhã
serão por conta de cada equipe, incluindo a compra dos alimentos – o GEJA irá ressarcir até R$ 40,00
por pessoa, mediante apresentação de comprovantes fiscais de cada equipe. O almoço do domingo
será com todos juntos (Perla fará galinhada + salada). Os lanches da manhã e tarde serão fornecidos
pelo GEJA. Hugo vai preparar a programação, que não será divulgada previamente nem para a
Diretoria. Haverá uma oficina sobre prevenção de abuso infantil, ministrada por Katia Melo, do
ICMEC (icmec.org).
3) Assembleia de Fevereiro: A pauta da Assembleia está bem tranquila, sendo a eleição de membros
para as vagas remanescentes do Conselho Fiscal e a apresentação do novo formato de relatório anual
as únicas “novidades”. Tinoco precisa dar posição sobre o balanço de 2019 e o parecer da Comissão
Fiscal para apresentação na Assembleia. Betinha e Nara serão convidados a presidir e secretariar a
Assembleia. respectivamente.
4) GEJAFamília / Abertura das Atividades 2020: Todo o planejamento e preparação do GEJAFamília já
foi feito pelo Marcelo Elias – ou seja, a atividade está pronta para execução. Ficou decidido que o
lanche do GEJAFamília será fornecido pelas famílias, sendo que a Betinha fará a divisão de qual
Seção trará o quê.
5) Relatório Anual: Foi solicitado que as áreas elaborem os relatos e mandem o quanto antes para
finalizar a edição.
6) Assuntos gerais:
a) Formalização do uso da sede: Com a mudança da gestão do Parque da Cidade (saiu da
Secretaria de Esportes e foi para a de Turismo), precisamos recuperar a situação dos
processos de regularização do uso da sede e de Adote uma Praça. Bruno fará contato com o
Mateus para pedir ajuda nesse ponto.
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b) Arrumação da sede e da Lojinha: Gisele vai convocar todos para um mutirão de arrumação
da sede para antes do início das atividades. Perla também vai fazer um mutirão para
reorganização da lojinha, inventário e cadastro dos produtos no sistema de vendas / gestão
de estoque.
7) Próxima reunião: 28/Fev, às 19h30min.

