Ata da Reunião de Diretoria

Grupo Escoteiro

22 de agosto de 2019

GEJA | 11º DF

José de Anchieta

Presentes: Bruno, Greice, Itamar, Andrea, Nara, Roque, Tinoco, Gisele.
Data e horário: 22/08/2019, das 19h30min às 22h30min.
1) Nova estratégia para produção dos lenços do GEJA: Em função da dificuldade em
encontrar um bom fornecedor para os lenços do GEJA, Bruno sugeriu dividir o trabalho,
fazendo separadamente a bolacha com a marca do grupo e o lenço com o viés com outro
fornecedor, que faria o acabamento e costuraria a bolacha. Ficou decidido que faremos uma
experiência na próxima compra para avaliar o resultado, o custo e a durabilidade da ideia.
Itamar fará proposta para arte da bolacha, com variação de cores para aprovação da
diretoria por WhatsApp. Também foi decidido que o lenço do GEJA será fornecido
gratuitamente (incluso na taxa de registro, sem alteração do valor) no momento do registro,
sendo entregue ao jovem ou responsável o “vale-lenço” (igual ao vale-camiseta).
2) Afastamento e licença de jovens e adultos: Em função dos últimos pedidos de licença de
jovens, foi evidenciada a falta de uma definição forma sobre o período a ser concedido no
caso de licenças. Após discutir sobre o assunto, decidiu-se que seriam concedidas licenças
da seguinte forma:
a) até 1 mês de licença para jovens que têm dúvida sobre a permanência no Grupo ou
outros motivos “genéricos”;
b) até 6 meses de licença para casos de intercâmbio em outro estado ou país ou por
motivos de cursos (preparatórios, pré-vestibulares, aperfeiçoamento, faculdade e
similares), sendo necessário a apresentação de declaração de matrícula ou similar
com a duração do curso.
c) Por tempo indeterminado no caso de problemas de saúde pessoal ou familiar,
mediante apresentação de atestado ou laudo médico com a duração estimada do
tratamento.
d) Não serão concedidas licenças para período superior a 6 meses – nesse caso, o
membro será afastado do grupo e estará sujeito à disponibilidade de vagas caso
retorne.
3) GEJACamp: Até o momento temos aproximadamente 70 inscritos, faltando ainda dois finais
de semana de inscrições. Será necessária uma nova visita de reconhecimento, para
definição dos locais das bases, se possível até o dia 31/08. Átila tem o contato com a
Elisângela, da ANDE. Ficou decidido que Itamar fará um acompanhamento mais próximo à
coordenação da atividade para auxiliar a Adriana Maia (coordenadora do GEJACamp) como
representante da Diretoria.
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4) MutCom: Bruno falou sobre os últimos andamentos do MutCom e da parceria com a SEDUH,
CODHAB e NOVACAP.
5) JamCam: O Chefe Rivelino solicitou apoio financeiro para participação no JamCam, com
base na Portaria GEJA nº 02/2019. Foi decidido que o GEJA apoiará com a cobertura dos
gastos de viagem no valor de até R$ 400,00, na modalidade de reembolso mediante
apresentação de documentos fiscais.
6) Encontro Social da Chefia: Ficou definido para 08/Set, na casa dos Chefes Bruno e Perla.
Tinoco e Roque (com participação da Chefe Íris) serão responsáveis pela organização e
execução da festa.
7) Festival do Sorvete: Definido dia 05/Out como data para o 1 o GEJAFest Sorvetes.
Começaremos a divulgação assim que os valores estiverem definidos.
8) Festa de aniversário do GEJA: Está sendo organizada pelo Conselho de Pais e será na casa
dos avós da Luna, no Colorado. Será feito o reconhecimento do local para planejamento da
festa. Será necessário aluguel de tendas. O Conselho de Pais fará os orçamentos para avaliar
a questão financeira. Bruno sugeriu, como Plano B de local, a cháchara do Chefe Mauro
(Clã) e ficou de verificar a viabilidade com ele.
9) Revisão do Regulamento do GEJA: Foram discutidos os principais pontos de alteração na
proposta de revisão do Regulamento e decidiu-se fazer uma reunião para tratar
exclusivamente desse assunto no dia 31/Ago, a partir das 9h, na sede do GEJA.
10) Próxima reunião: 04/Set (quarta-feira), das 19h30min às 22h30min.

Adendo:
Em relação ao item 1, ficou decidido que os lenços começarão a ser distribuídos gratuitamente a
partir do início do ano que vem (2020).

