Ata da Reunião de Diretoria

Grupo Escoteiro

03 de outubro de 2019

GEJA | 11º DF

José de Anchieta

Presentes: Bruno, Andrea, Laudineia, Gisele, Roque, Hugo, Betinha, Camila.
Data e horário: 03/10/2019, das 19h30min às 22h30min.
1) Avaliação do MutCom: O MutCom foi muito bem avaliado por todos, sendo considerado o melhor dos
últimos anos feito pelo GEJA. Destaques para o sentimento de sucesso e gratidão dos que
participaram e do retorno recebido pela comunidade, que, mesmo no dia do evento, agradeceu com
depoimentos muito emocionantes sobre o benefício que o GEJA trouxe para a cidade. Os pontos que
precisam de melhorias são a participação preliminar dos adultos do GEJA, que tiveram muito pouco
envolvimento na preparação da atividade, e a falta de equipe de limpeza, que poderia ter sido
prevista. A participação dos jovens da comunidade na atividade Escoteiro por Um Dia foi muito baixa
(somente seis jovens). Houve uma falha na entrega de material por uma das empresas doadoras, que
não enviou as tintas e alguns outros materiais prometidos – o Secretário da SEDUH, Mateus, saiu no
início da atividade doou todo o material que faltava, pagando, do próprio bolso, R$ 600,00.
2) Calendário GEJA 2020: Hugo apresentou proposta de calendário 2020 o qual será divulgado
posteriormente para todos os adultos avaliarem e fazerem sugestões.
3) Próximos eventos (FestGEJA, ELO, Joti):
a) GEJAFest – Tudo organizado para o evento dia 05/10. Objetivando reduzir custos foi alterada
a sistemática de servir o sorvete em potes individuais para servir bola a bola, uma vez que o
pote já traz um custo de 0,80 só no vasilhame. Contudo, diante do novo formato será
necessário um número maior de pessoas para servir. Para isso foi solicitada disponibilidade
dos pais para fazer escala de trabalho.
b) ELO – A TEA está com dificuldade de participação de Escotistas. O problema será sanado com
a participação de Greice e Hugo e remanejamento de adultos de outras seções participantes.
c) JOTI – Até o momento, previsão de participação apenas da TEG.
d) Festa aniversário GEJA - A Comissão de Pais visitou a casa da vó da Luna no Grande Colorado.
O local é utilizado para locação de festas, mas não haverá cobrança para o GEJA. Tem mesa e
cadeiras para 60 pessoas, sendo necessário o aluguel de mais algumas. Provável necessidade
de 2 Tendas (uma 10x10 e outra 8x8). Será no sistema de almoço colaborativo.
4) Assuntos gerais:
a) Sobraram tintas do MUTCOM. Como elas têm um tempo curto de validade após aberta foi dada
a ideia de utilizarmos o mais rápido possível para pintar os painéis de cimento, a mureta da
área das mangueiras e os brinquedos de ferro.
b) Foi aprovado o ressarcimento para o Chefe André da taxa do ELO uma vez que a TECS foi a
única seção que não solicitou aos jovens valor complementar à taxa do evento para subsidiar
a inscrição dos adultos.
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c) O GEJA pagará o transporte (ônibus) para os Adultos que participarão do ELO. A taxa do
transporte ficou em R$ 24,00 por pessoa. Serão 10 adultos inscritos no ELO, seis irão de
ônibus.
d) O Hugo elaborará Resolução Interna para regulamentar que as taxas de adultos inscritos em
atividades regionais sejam rateadas pelos jovens.
e) Tinoco está com dificuldade em encontrar local que confeccione lenço por valor mais baixo.
f) A camisetaria que está confeccionando as camisetas do GEJA mudou a regra e passou a exigir
pedido mínimo de 20 unidades (antes era de 10). Com esta exigência dificulta atender os
pedidos online. Tinoco procurando outra camisetaria.
g) Foi questionado pela Gisele a decisão de incluir o lenço do GEJA no kit de inscrição sem
alteração da taxa de registro (Ata de 22/08/2019). Será incluída na pauta da próxima
reunião da diretoria para deliberação definitiva sobre essa questão. Tinoco fará
levantamento financeiro de modo a comprovar se realmente a inclusão do lenço no kit de
inscrição não resulta em aumento de custo.
h) A Diretoria Regional comentou sobre a pouca participação do GEJA na Região. Na avaliação
feita pela Diretoria de Grupo, chegou-se à conclusão de que o GEJA participa sempre que
possível das reuniões de Diretoria, de Ramo e de eventos. O assunto poderá voltar a ser
discutido caso necessário.
5) Próxima reunião: a ser confirmada, com possibilidade para 16/Out (quarta-feira), das 19h30min às
22h30min.

