Ata da Reunião de Diretoria
22 de Março de 2019
Presentes: Bruno, Laudinéia, Hugo, Andrea, Janaina, Greice, Gisele, Roque, Bruna (Pioneira).
1) Acordos mútuos e APFs da diretoria: definição de APFs e assinatura de quem falta: Hugo
explicou que a nova política de gestão de adultos recomenda que o APF tenha um nível
superior ao do assessorado e na mesma linha de formação. Também apresentou
resumidamente a ideia das rotas de aprendizagem e da “progressão” dos adultos. Decisões:
◦ Vamos tentar seguir ao máximo o recomendado pela política, mas, quando não for
possível, será privilegiada a indicação de APFs que tenham proximidade com o
assessorado.
◦ Todos devem pensar na sua situação atual e indicar novo APF, caso ache necessário,
preferencialmente até o Rebini do dia 23/Mar.
◦ Alterações efetuadas: Elizabeth Barros → APF: Andrea; Maria Elisa → APF: Andrea; Perla
→ APF: Gisele.
◦ APFs a definir na Diretoria: Jorge → APF: ; Max → APF: ; Átila → APF:
2) Comissão de pais: Andrea relatou que está em contato com a Marília (mãe de jovem da
ALP), que deverá assumir como presidente da comissão. A Marília ficou de entrar em contato
com os outros pais da ALP para tentar mobilizá-los. Decisões:
◦ Andrea irá captar pais de membros novatos já durante a palestra informativa, quando
entram no grupo.
◦ Cada seção deverá indicar um pai para participar da comissão de pais – Andrea ficou de
conversar com os chefes de seção.
3) Festivais: a ideia é fazer, em 25/maio, um festival de caldos. O festival será organizado pela
comissão de pais, com supervisão da Andrea. Decisões:
◦ Na palestra informativa para novos pais, será colocada a opção de contribuírem como
voluntários no festival como opção à doação do lanche.
4) Novo modelo do lanche: Janaina colocou que normalmente não há dificuldade em
conseguir pais para os lanches, com exceção do final do ano. Decisões
◦ Janaina vai pedir ajuda à Andrea para agilizar na formulação da pesquisa sobre o lanche
e na elaboração de novo modelo de sistema de rodizio de pais para o lanche. Prazo:
06/Abril.
5) Participação de jovens na Diretoria: Foi formalizada a participação do presidente da
COMAD nas reuniões de diretoria do GEJA, com direito a voz. Discutiu-se, também, o
fortalecimento dos jovens líderes no GEJA (faixa etária de 18 a 26 anos). Decisões:
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◦ Bruna está pensando em se candidatar a presidente da ERP;
◦ Bruna vai conversar com os pioneiros para trazer uma proposta de participação efetiva
dos jovens no processo de gestão do GEJA e de atuação externa.
6) Orçamento de gazebos: Átila orçou tendas de 5 x 5m, na faixa de R$ 2 mil. Átila ficou de
verificar detalhes de fechamento, dimensões, guarda, manutenção etc. Também ficou de
tentar conseguir as tendas por doação.
7) Uso e conservação de materiais campo: Perla fez um relato da situação das barracas até o
momento, ressaltando que a TECS e a TSI ainda não passaram o relatório (ficaram de passar
neste sábado – 23/Mar). Hugo apresentou minuta de resolução com recomendações para
uso e conservação de materiais de campo, especialmente barracas. Decisões:
◦ Perla vai coordenar ação com todos os adultos para inventariar material do almoxarifado
– início: 24/Mar (domingo); término: máximo 30/Mar (sábado) pela manhã.
◦ Gisele vai solicitar ao Max que elabore uma lista de material necessário por patrulha /
seção. Bruno vai contribuir.
◦ Hugo vai complementar a resolução de uso e conservação de materiais de campo,
incluindo a relação de materiais de patrulhas e/ou seções elaborado por Max e Gisele,
bem como as orientações de conservação.
8) Outros assuntos: Ficaram para discussão na próxima reunião: Lojinha 2.0: resultados da
pesquisa e novos produtos; Plano de grupo: situação atual e próximos passos; Rebini de 23/
Mar; Camisetas GEJA (orçamentos, produção, política de aquisição).
9) Próxima reunião: data a ser confirmada – entre 1 e 6/Jun.

