Ata da Reunião de Diretoria
11 de abril de 2019
Presentes: Bruno, Laudinéia, Andrea, Greice, Gisele, Elizabeth Barros, Itamar, Hugo, Tinoco, Max,
Janaina, Maria Elisa, Átila, Alice (Pioneira).
1) Avaliação sobre material de campo existente (conferência das barracas e situação
atual): Temos cerca de 30 barracas para 5 pessoas (que cabem no máximo 3) em condição de
uso, para atender 30 patrulhas. A necessidade de cada patrulha seria de uma barraca para 8
pessoas e 2 para 5, além da chefia. Dessa forma, estimamos ser necessária a aquisição de 30
barracas de 8 pessoas. Custo estimado entre R$ 20 e 30 mil. As barracas precisam estar
entregues no GEJA até 01/junho. Itamar e Cláudio Barros especificarão os modelos e o
Tinoco fará os orçamentos e apresentará para a Diretoria antes da compra até o dia 26/04.
Precisamos verificar a situação de fogareiros e lampiões para o GEJACamp – Tinoco vai fazer
um orçamento para avaliarmos.
2) Apreciação de Portaria sobre material de campo: Após leitura e discussão, foi aprovada a
Portaria 03/2019 – Política de Materiais de Campo. Bruno vai publicá-lo no site e dar
divulgação por Whatsapp e e-mail até sábado.
3) Sugestões dos chefes de seção sobre fluxo de recepção de novatos pela DRI: Os chefes de
seção sugeriam duas alterações no processo de experiência dos novos membros juvenis: 1)
sugeriram que o registro do jovem possa ser feito em outro momento que não seja o terceiro
sábado de experiência, no caso de atividade externa ou outro problema (sugestão acatada);
e 2) os chefes pediram que sábados em que as seções estejam em atividade externa e o
jovem não participe, esse dia não seja contado como atividade de experiência (a Diretoria
poderá excepcionalizar casos especiais, mediante justificativa – o escotista não deve falar
sobre o assunto com os pais antes de oficializar com a DRI).
4) Situação da reforma e arrumação da sede: Não foi possível avançar nesse tema, uma vez
que o Max não participou da reunião. Será feito convite ao Roque para assumir as funções de
Diretor de Patrimônio.
5) Próximas atividades de grupo:
a) GEJArraiá (04/05): criado o grupo no Whatsapp com representantes das seções.
Hugo, Laudineia e Andrea passaram todas as informações do GEJArraiá do ano
passado para basear o planejamento desse ano. O modelo será o mesmo de 2018.
Precisamos entrar em contato com o Clube da Flor de Lis para ver o interesse em
participar.
b) EducAÇÃO Escoteira (18/05): O ramo Escoteiro fará na escola do André Generino; os
ramos Lobinho e Sênior/Pioneiro ainda não encontraram escola para realizar a
atividade. Vamos todos procurar escolas.
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c) GEJAFest (25/05): Será feito um festival de caldos, das 18h às 22h, organizado pelo
Conselho de Pais sob a supervisão da Andrea. Bruno fará ofício à Polícia Militar
solicitando apoio para segurança. Todos os caldos serão doados pelos pais.
Precisaremos alugar mesas e cadeiras e comprar refis para fogareiros para manter os
caldos quentes.
d) Rebini (01/06): A atividade de sede terminará às 17h (será um dia de passagens, sem
atividade experimental, bandeira às 16h50min). A temática será programação de
reuniões e competências. O horário do Rebini será das 17h30min às 19h30min.
e) GEJACamp / MUTECO (08/06): A programação ficou parada, mas está sendo
retomada pelo Hugo. O acampamento terá a temática “Vingadores”. As bases de
desenvolvimento serão no dia 8 e haverá uma base espiritual no dia 9, que será
utilizada para desenvolver o MUTECO. Bruno entregará proposta do distintivo até a
próxima semana.
f) Indaba (06/07): Em função da decisão de participar da festa junina regional, a
Indaba terá sua data alterada para 07/07.
6) Plano de grupo: Será feita uma atividade no dia 16/06 para uma atividade específica para
uma oficina de validação do plano de grupo. Bruno e Lau serão responsáveis por essa
atividade.
7) Pauta dos pioneiros (representando os jovens):
a) Os pioneiros reclamaram não ter material, o que deverá ser encaminhado a partir da
publicação da portaria de materiais de campo.
b) Os jovens reforçaram que não desejam participar das atividades como equipe de
serviço, e sim como membros juvenis. A Diretoria concorda com a avaliação da
situação e pediu que os jovens apresentem propostas de como querem participar –
quais atividades, como seria essa participação nas atividades de grupo como o
GEJACamp, por exemplo.
8) Informes das áreas:
a) Métodos Educativos: Hugo explicou que a DME está dividida em Programa Educativo
(Greice e Abigail) e Gestão de Adultos (Hugo), sendo que essa divisão será feita de
maneira progressiva, à medida que Greice e Abigail desenvolverem as competências
necessárias. Está sendo desenvolvido um trabalho de acompanhamento pessoal com
as seções, no qual um membro da DME acompanha toda uma atividade de cada seção,
fazendo uma avaliação com os escotistas ao final. Estão sendo trabalhados dois
projetos com os escotistas: programação de um acampamento Ponta de Flecha (para
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monitores e submonitores, desenvolvendo liderança), com capacitação prévia para
os escotistas; o segundo projeto é o Festival de Especialidades, em função do excesso
de trabalho voltado a especialidades em atividades de sede, o que prejudica o
desenvolvimento da progressão. Dessa forma, o Festival é uma maneira de valorizar a
conquista de especialidades, porém sem atrapalhar a progressão. Greice está
elaborando esse projeto.
b) Administrativo: assuntos já tratados nos demais itens da pauta.
c) Financeiro: estão sendo feitos orçamentos para camisetas e lenços.
d) Relacionamento Institucional: Janaina conversou com outros grupos sobre como é
o lanche em cada grupo. Algumas práticas:
▪ O 9 DF só renova a semestralidade com a indicação do dia em que a família
assumirá o lanche.
▪ O 15 DF faz uma lista de distribuição para recrutar os pais. O lanche é servido
por 2 ou 3 pais, sendo a despesa arcada pelo grupo (aproximadamente R$
250,00).O valor do lanche é R$ 5,00. Não é objetivo do grupo ter lucro com o
lanche.
▪ No 1o DF o lanche é organizado por seção, sendo o lucro também da seção.
Todo o processo, incluindo a decisão de como utilizar o recurso arrecadado, é
conduzido pela corte de honra. O valor do lanche é R$ 8,00.
▪ No 37 DF, atualmente não há mais lanche. Quando havia, a responsabilidade
era do Conselho de Pais.
▪ Após discussão, ficou decidido o GEJA adotará o procedimento do 9 o DF de
indicação do dia em que a família será responsável pelo lanche no momento
da renovação da semestralidade.
e) Tecnologia e Inovação: Itamar está planejamento a Volta Anchieta.
9) Assuntos gerais:
a) Em reunião do Conselho Técnico, o chefe Carlo pediu para a Diretoria avaliar a
possibilidade de ampliar o horário de atividade do GEJA em 30 minutos. O
encaminhamento foi discutir o assunto com os escotistas, com viés favorável da
Diretoria.
b) A Gisele propôs participar da Festa Junina Regional com a venda de produtos da
Lojinha. Ideia aprovada, Gisele será responsável por tocar esse projeto.
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c) O jovem Kauã (TEG) solicitou autorização para vender chocolates e mousse no final
da atividade. A Diretoria discutiu a situação e achou por bem não autorizar a venda
de alimentos no final da atividade para o GEJA.
10) Próxima reunião: 03/Mai, às 19h30min, no GEJA.

