Ata da Reunião de Diretoria
28 de Fevereiro de 2019
Presentes: Bruno, Laudinéia, Gisele, Cláudio Tinoco, Hugo, Maria Elisa (Mêni), Elizabeth e Greice.
1) GEJACAMP:
▪ Bruno vai pedir indicação de local no grupo dos presidentes e falará com Átila para ver
no Country Club;
▪ Data-limite para achar local: quinta-feira, dia 7 de março, 23h59min. Se não tiver local,
será adiado para dia 30 de março ou 25 de maio;
2) Fluxo de solicitação de materiais: os interessados em adquirir material devem pedir para o
administrativo, que verifica se tem ou não e se não tiver e for relevante, verifica com o
financeiro se existe disponibilidade de recurso e, se todos disserem ok, autoriza. O fluxo
será divulgado e será pedido que se pergunte a todos antes de comprar qualquer coisa;
3) Sótão e cadeiras: Será feito inventário do que tem no sótão e vistoriadas as cadeiras, para
então decidir o que fazer.
4) Sistema da Lojinha: Será testado o sistema SmartPOS e se positivo, ele será utilizado.
Envolve o custo de R$ 29,90 mensal.
5) Políticas da Lojinha: Foi aprovado o cronograma proposto por Hugo por e-mail. Eventuais
adultos que queiram vender coisas na loja serão tratados como fornecedores. Perecíveis e
alimentos não serão vendidos na Loja. Será iniciado processo de captação para um Diretor
Comercial. Enquanto isso, fica na alçada da Gisele com auxílio do Tinoco.
6) Políticas de Custeio dos Jovens: Hugo submeteu minuta de portaria que foi discutida e
aprovada. Bruno ficou com a incumbência de revisar o texto e publicar. Bruno proporá um
projeto ao Clã ou ao Grupo para que se monte um material de apoio instruindo e ajudando
jovens a fazerem campanhas financeiras.
7) Políticas de Eventos: Hugo submeteu minuta de portaria que foi discutida e aprovada.
Bruno ficou com a incumbência de revisar o texto e publicar.
8) Política de Materiais: foi feita a primeira análise da política de materiais. Hugo ficou de
ajustar o que foi dito e complementar com Max.
9) Próxima reunião: a ser confirmada para 16/03 pela manhã, com arrumação do sótão.

