Grupo Escoteiro
José de Anchieta

Ata da Reunião de Diretoria de 14 de
Fevereiro de 2019
Presentes: Bruno, Laudineia, Gisele, Cláudio Tinoco, Hugo, Andréa, Itamar, Roque, Abigail, Maria
Elisa (Mêni), Janaína, Elizabeth.
1) Conselho de Pais:
a) Bruno propôs as seguintes atribuições ao Conselho de Pais.
i)
apoio às atividades de grupo ou de seção;
ii)
retorno sobre a qualidade das atividades e funcionamento;
iii)
promoção de ações de arrecadação de recursos (festivais, bazares, rifas etc.);
iv)
promoção de ações sociais e comunitárias em conjunto com as seções.
b) Andréa ficará de formular com a DRI uma política geral sobre comissão de pais para
a próxima reunião.
2) Apresentação das Diretorias e respectivas ênfases de trabalho:
a) Diretoria Financeira:
i)
Trabalhar orçamentos;
ii)
Captar recursos para:
(1) auxiliar jovens carentes - criar uma política de auxílio ao pagamento
de atividades de seção e de grupo para membros com dificuldades
financeiras;
(2) auxiliar adultos na inscrição de atividades regionais e nacionais,
quando e na medida em que atuarem em missão do GEJA, também
via políticas;
(a) Hugo e Cláudio Tinoco: farão minuta dessas políticas do “1” e
do “2” para a próxima reunião.
b) Diretoria Administrativa:
i)
Organização das atividades-meio (secretaria);
ii)
Patrimônio: fazer inventário e checagem geral - Perla, Gisele e Max. Depois
estabelecer políticas de uso e aquisição de materiais, bem como de disposição
do material na sede e a gestão - Max fará um esboço. Hugo e Gisele o
auxiliarão.
c) Lojinha: Itamar e Bruno farão políticas sobre plano de negócios da loja. Tinoco verá
forma de separar o que é dado do que é vendido contabilmente.
i)
Estoque da Lojinha será feito por Tinoco, Gisele e Jorge.
d) DME: Iniciando diagnóstico geral das seções;
e) DRI:
i)
Relacionamento com pais e responsáveis;
ii)
Supervisão e acompanhamento do Conselho de Pais;
iii)
Projetos Sociais e Comunitários;
iv)
Controle de Vagas e ingresso de novatos;
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v)

Lanche:
(1) Padronização;
(2) Pesquisa de Mercado;
f) Diretoria de Tecnologia e Inovação:
i)
Modernização de Gestão (ferramentas às áreas, redes sociais, site, canais de
comunicação);
ii)
Adoção de inovações para programa educativo;
iii)
Montar as próprias atribuições.
g) Presidência:
i)
Auxílio e acompanhamento geral;
ii)
Relacionamento institucional;
iii)
Novos projetos;
iv)
Resolução de conflitos;
v)
Casos omissos.
3) Próxima reunião: 28 de Fevereiro às 19h, na sede do GEJA.

