Ata da Reunião de Diretoria

Grupo Escoteiro

31 de julho de 2019

GEJA | 11º DF

José de Anchieta

Presentes: Bruno, Greice, Perla, Tiago, Gisele, Hugo, Roque, Tinoco, Janaina, Roque, Zélia (ALG),
Tiago (ALG), Santiago (pioneiro).
Data e horário: 31/07/2019, das 19h30min às 23h40min.
1) Projetos junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH): Bruno
explicou que foram realizadas duas reuniões com o Secretário de Desenvolvimento Urbano e
Habitação, Mateus Leandro de Oliveira, motivadas inicialmente pela possibilidade de fazer
uma parceria com a SEDUH para a realização do MUTCOM. Na primeira reunião, foram
identificadas outras oportunidades de colaboração mútua e foram definidas três iniciativas:
a) Formalização da sede: O Secretário se comprometeu a ajudar o GEJA a formalizar a
ocupação da nossa sede. Para isso, Bruno deu entrada em requerimento junto à
SEDUH. O requerimento foi recebido pelo Secretário, que ficou de dar os
encaminhamentos necessários.
b) MUTCOM: O MUTCOM será feito na Vila Estrutural, em uma praça próxima a três
escolas e uma igreja, em parceria com a SEDUH, a CODHAB, a Administração Regional
da Estrutural e os líderes comunitários locais. Foi feita uma visita de reconhecimento
ao local no último sábado (29/07), da qual participaram representantes de todos os
parceiros, incluindo o próprio Secretário. Após a visita, ficou estabelecido que a
SEDUH fará um projeto inicial das possíveis intervenções e chamará o GEJA para
validar / ajustar esse projeto. Também ficou decidido pela mudança da data do
MUTCOM para 28/09, em função da data original (21/09) ser o final de semana
imediatamente seguinte ao GEJACamp.
c) Projeto Abrace o Parque da Sede: Bruno explicou a ideia do projeto Abrace o Parque
da Sede, que se trata do GEJA assumir formalmente (com publicação no Diário Oficial
e todos os detalhes legais) a responsabilidade pela área externa da sede. O projeto foi
uma sugestão do Secretário da SEDUH e está amparado pelo Decreto GDF nº
39.690/2019 e consiste na realização de melhorias nos parques, praças, murais e
outras áreas adjacentes à sede do grupo. Bruno explicou que é um projeto com
duração aproximada de três anos e que vai requerer atividades muito bem planejadas
e a captação de recursos financeiros e de parcerias, mas que é uma oportunidade de
fortalecer a presença do GEJA no Parque da Cidade. Já foram entregues à SEDUH o
requerimento para adoção do espaço e um pré-projeto de melhorias e intervenções
para seis áreas: as duas praças de banquinhos (uma ao lado da sede e outra ao lado
dos murais), a parque de escorregadores em frente a sede, os murais, o parque de
balanços e gangorras ao lado da segunda praça de banquinhos, e uma possível área
para arvorismo. Bruno explicou que trata-se de um pré-projeto e que, caso o
requerimento seja aprovado pelo GDF, será necessário detalhar e fazer um
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planejamento bem detalhado, tanto da execução quanto da captação de recursos
financeiros para viabilizá-lo.
2) Projeto Jovem Pan - dicas de trânsito: Perla explicou sobre a possibilidade de fazer
parceria com a Rádio Jovem Pan / programa Dicas de Trânsito. Uma ouvinte da rádio
promove, a cada três meses, um encontro de ouvintes no Estacionamento 3 do Parque (nossa
casa), com arrecadações e outras atividades. A ideia é o GEJA participar abrindo a sede como
ponto de apoio para a atividade da Jovem Pan e aproveitar a oportunidade para divulgar o
escotismo, arrecadar recursos e outras formas de promoção do GEJA e aproximação com a
comunidade. A próxima edição desse encontro será no dia 18 de agosto e ficou decidido que
iríamos visitar para conhecer e estabelecer um relacionamento com a responsável (Teresa).
Perla também lançou a ideia de fazermos um Flash Mob em algum shopping da cidade, com
os objetivos de divulgação do movimento escoteiro e, possivelmente, captação de recursos
para o projeto Abrace o Parque da Sede. Não houve decisão definitiva em relação ao Flash
Mob.
3) GEJACamp: Confirmado para os dias 14 e 15/09. Janaina está verificando com o Conselho
de Pais se eles podem assumir as refeições. Caso possam, a taxa da inscrição será de R$
50,00; caso contrário, será mantida a alimentação com o SESI e o valor de R$ 75,00. As
inscrições vão de 10 a 31/08.
4) Chefia das seções: TSI, ALP, TEG: Foram discutidas as situações das chefias das seções, mas
não ficou decidido por nenhuma ação específica.
5) Situação do material de campo - pendências (barracas, lampiões, lonas etc.): Roque
está finalizando o reparo das barracas e fará o levantamento de necessidades em seguida.
Serão comprados fogareiros para complementar os que já possuímos e chegar a uma
quantidade de dois por patrulha mais dois para a chefia de cada seção, caso a chefia deseje
ter fogareiro. Em relação aos lampiões, serão adquiridas luzes de emergência para cumprir a
função, uma vez que as opções de lampiões disponíveis no mercado foram consideradas
inadequadas para o GEJA. Roque também explicou que é necessário dar continuidade à ação
de queima dos bambus e ficou de entrar em contato com o Chefe Leo para marcar uma data
para isso.
6) Propostas de alterações no Regulamento e Portarias: Foi decidido dar sequência à revisão
do regulamento. Serão agendadas reuniões específicas para discutir as alterações
necessárias e que o regulamento será submetido à Assembleia quando a diretoria considerar
que os ajustes atingiram um bom nível de maturidade.
7) Assuntos gerais:
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a) Custos de ingresso no GEJA: Bruno pediu ao Diretor Financeiro que faça um estudo
sobre possibilidade de parcelamento dos custos de ingresso no GEJA (taxa de
inscrição e semestralidade, que ficam pesadas especialmente quando a família tem
mais de um filho) e a inclusão do lenço no valor da taxa de inscrição.
b) A Manu fez a proposta de pagar o transporte das barracas doadas pelo Jamboree aos
jovens, a um custo aproximado de US$ 40,00 (quarenta dólares) por barraca, para
que as barracas sejam doadas para o GEJA. Foi decidido que o GEJA irá ressarcir os
custos com transporte das barracas que forem doadas para o GEJA, desde que os
jovens e os pais concordem com a doação e em trazer as barracas. Nesse caso, os pais
devem assinar um termo de doação da barraca para o GEJA.
c) JamCam: Hugo manifestou preocupação sobre o tamanho do contingente do GEJA
para o JamCam (58 pessoas). Ficou decidido que a responsabilidade pelo contingente
GEJA será dividida entre três dos cinco escotistas já inscritos para o evento, cabendo
ao Hugo escolher os três.
d) Hugo trouxe proposta do Conselho Técnico para a ampliação do horário das
atividades do GEJA, alterando a cerimônia de bandeira inicial para as 14h30min e a
bandeira final para as 18h. Embora os presentes tenham aprovado a sugestão,
decidiu-se que o assunto seria levado para discussão e decisão final na próxima
Indaba para valer a partir de 2020, caso aprovado.
e) Bruno repassou pedido dos chefes para que a ajuda mensal de custeio para materiais
de atividades de R$ 50,00 possa ser acumulada, ao invés de ser zerada a cada mês.
Todos consideraram o pedido pertinente e aprovaram que o valor possa ser
acumulado no período de até 3 (três) meses, ressalvando que se trata de uma ajuda a
título de ressarcimento, ou seja, a chefia efetua o gasto e apresenta a nota para ser
ressarcida.
8) Próxima reunião: Não ficou estabelecida data para a próxima reunião.

