Ata da Reunião de Diretoria
9 de maio de 2019
Presentes: Bruno, Laudinéia, Andrea, Greice, Gisele, Hugo, Tinoco, Roque, Perla, Bruna (Pioneira).
1) Situação da reforma e arrumação da sede (Max): Ainda estamos com problemas de
energia. Demos início junto à CEB nos procedimentos de religação da energia, com relógio
próprio – no entanto, quando a equipe da CEB passou no GEJA, não havia ninguém para
acompanhar (visita sem aviso). Estamos em contato para verificar o que o GEJA precisa
providenciar para que a CEB possa fazer a ligação. Nessa sexta (10/05) o eletricista deve
fazer a preparação para a instalação. Em relaçào à pia em aço, Bruno vai entrar em contato
com o fornecedor e confirmar se ele vai ou não mandar recolher a que veio com defeito. Caso
ele não recolha, vamos ficar com a pia e consertá-la para uso.
2) Apreciação de orçamentos de materiais de campo (barracas e outros) (Tinoco): Não foi
possível localizar fornecedor para vender a quantidade de barracas necessárias. Um
fornecedor em Curitiba tem 25 barracas para pronta-entrega – o Tinoco vai negociar alguma
maneira de garantir a compra com segurança, possivelmente pedindo ajuda ao Chefe Tyrone,
que mora em Curitiba – Átila vai ajudá-lo. Ainda faltariam 19 barracas a serem adquiridas, a
melhor
opção
até
o
momento
é
a
compra
pelo
Mercado
Livre
(https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1138881278-barraca-impermeavel-ntkcherokee-gt-56-pessoas-c-sobreteto-_JM?quantity=19). Em relação às tendas, Itamar
precisa fazer o projeto da tenda com bambu para podermos dar sequência à produção –
prazo até o final de junho para o projeto estar pronto e podermos partir para a produção
durante as férias do meio do ano.
3) Situação do inventário do material de campo das seções (Roque): Roque está fazendo o
inventário do material recolhido, com previsão de finalizar na sexta-feira (10/05). Roque
também fará proposta de material de campo que formará os kits de patrulha, especificando
tipos e quantidades de cada material por patrulha. O material será controlado na retirada e
na devolução do almoxarifado, mediante anotação em caderno e conferência.
4) Novos produtos para a lojinha (Gisele): Estão em produção: copos e canecas
personalizados e camisetas no modelo feito pelo Clã. As camisetas serão vendidas por
encomenda.
5) Agendamento de assembleia extraordinária para aprovação das contas de 2018: Vamos
aguardar o contador entregar o balanço e a comissão fiscal emitir o parecer para depois fazer
a convocação da Assembleia Extraordinária.
6) Informes das áreas:
a) Métodos Educativos: O EDITE/EDIS foram cancelados e transformados no ELO, nos
dias 12 e 13/Out. As seções vão avaliar a participação.
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i)

ii)

ALG: Novo escotista (Tiago) em operação. A Denise está afastada
informalmente por problemas de saúde na família. O Artur estará de licença
por motivo de viagem ao Canadá.
ALP: Sem novidades no momento.

iii)

AUC: Emerson pretende deixar a Chefia de Seção a partir do segundo
semestre e continuará somente como assistente. Os assistentes devem indicar
um(a) substituto(a) para apreciação da Diretoria.

iv)

TSI: Carlo deixou a Chefia de Seção em função de dificuldades na vida
pessoal. Continua como assistente por enquanto. Hugo assumiu a TSI de
maneira interina. O Sandro vai passar um ano na África, a partir de julho. A
necessidade atual é formar uma equipe de trabalho coerente, o que é ainda
mais importante em função do crescimento da Tropa com as 14 passagens de
escoteiros previstas até o final do ano (12 somente no primeiro semestre).
Átila deve integrar a chefia como assistente a partir de junho.

v)

Piocãmecra: Mariana pediu afastamento da chefia em função dos estudos.
Bárbara pediu reforços para ajudar na chefia, especialmente durante o
casamento.

vi)

EducAÇÃO Escoteira: todos os ramos estão com a atividade em andamento.
Greice, Tinoco, Bruno e Perla vão acompanhar os Escoteiros; Hugo vai
acompanhar os Sêniores e Pioneiros; Átila, Andrea, Gisele e Roque vão
acompanhar os Lobinhos.

b) Administrativo: Tivemos 19 inativações de jovens por falta de pagamento, além de
alguns adultos. Após ação da Dir. Administrativa, foram recuperados 13 jovens, e
mais alguns ficaram de procurar a secretaria no sábado para regularização. Vamos
trocar o cadeado do almoxarifado para melhorar o controle do material. Será criado
um grupo no WhatsApp para solicitação de material do almoxarifado, com
funcionamento semelhante ao grupo de solicitação de distintivos da Lojinha.
c) Relacionamento Institucional: Confirmado a mudança da data do GEJAFest para
29/Junho.
d) Tecnologia e Inovação: Está em teste o software Strava (mapeamento de trilhas)
para possível adoção pelas seções. A ideia é montar um manual de uso para passar
para os Escotistas.
7) Assuntos gerais:
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a) Bruno começará a fazer uma revisão do regulamento para apreciação da Diretoria,
com previsão de envio da uma proposta até o final de junho.
b) Encontro Social dos Adultos será no dia 19/Maio, na sede social (casa do Bruno e da
Perla). Será no esquema cada um traz um prato principal e bebidas. Bruno e Perla
vão organizar e informar todos.
8) Próxima reunião: 23/Junho, às 19h30min.

