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Ata da Reunião de Diretoria da Região Rio de Janeiro 
da União dos Escoteiros do Brasil 

 
A Diretoria Regional se reuniu no dia 06 de abril de 2019, na sede do 76 Grupo Escoteiro Nossa Senhora 
Medianeira (Rua Conde de Bonfim, 1067, Tijuca). Estavam presentes o Presidente Leonardo Mandu, o Vice 
Presidente André Leonardo, o Diretor Técnico (métodos educativos) Geraldo D’Anil e a Diretora 
Administrativa Milene Ponce de Leon, além de Roberto César Rodrigues dos Santos e Luiz Paulo Marques 
Filho. Foram discutidos os seguintes assuntos:  

1) Nomeações – A diretoria nomeia neste ato os diretores adjuntos: Cesar Rodrigues dos Santos como 
Diretor Técnico Adjunto, Luiz Paulo Marques Filho como Diretor Administrativo Adjunto e Marina Jurich 
Barbosa como Diretora Financeira Adjunta. Além deles, foi nomeado também o Coordenador de Gestão de 
Adultos, Moacir Ennes.  

2) Renúncia – O Vice Presidente André Leonardo trouxe para o conhecimento da diretoria a sua carta de 
renúncia à vice presidência do 59 Grupo Escoteiro Atalaia. A decisão foi tomada em virtude de que haveria 
a possibilidade de substituir simultaneamente o Diretor Presidente Regional e o Diretor Presidente do 
Atalaia, o que o faria incidir na ocorrência de conflito de interesse prevista no §1º do Artigo 6º da 
Resolução Nº 002/2019 do Conselho de Administração Nacional.  

3) Funcionários – O presidente narrou as reuniões que teve durante a semana com os funcionários do 
Escritório Regional. Falou a respeito do funcionamento, horários, funções e pontuou as observações 
trazidas por cada um deles. Viu-se a necessidade de solicitar o documento que mapeia os cargos, produzido 
pela Nacional, para analisar a necessidade de readequação dos cargos e salários regionais. Firmou-se a 
meta de realinhar os cargos internos de acordo com as diretrizes nacionais. Foram discutidas novas formas 
de trabalho, de forma a agilizar o atendimento e redistribuir responsabilidades.  

4) Estagiários – Discutiu-se a ideia de contratar o trabalho de estagiários, usando como intermediário o CIEE 
(Centro de Integração Empresa-Escola). Estes seriam universitários e dariam apoio às ações internas do 
escritório.  

5) Transição – Discussão a respeito do período em que a antiga diretoria ainda se faz presente para 
transmitir todas as informações e fazer uma gestão compartilhada, inclusive de cursos e eventos firmados 
anteriormente. Foco principal nos Encontros de Monitores dos Ramos Escoteiro e Sênior, Grande Jogo 
Regional, Curso Básico Escotista, Curso Básico Dirigente Institucional e Cursos de Formadores 1 e 2. No caso 
do CF1 e CF2, encontramo-nos em fase de avaliação de locais para a realização dos mesmos.  

6) Núcleo Jurídico – Decisão de criar um Núcleo Jurídico, que terá uma equipe composta de três a cinco 
pessoas, e dará suporte aos grupos escoteiros, coordenadores de distritos e presidentes de grupos. Deve 
ser criado um documento interno para regular a sua atuação, sob a responsabilidade do próprio grupo.  

7) Distritos – Apresentada uma proposta para a revisão do mapa que distribui os distritos escoteiros do Rio 
de Janeiro. Tomada a decisão de formular um perfil da pessoa que deve assumir estes cargos, e soltar este 
comunicado a todos os presidentes de grupos. Cada distrito deve formar uma comissão incluindo 
voluntários para cada ramo, que se reportarão ao Coordenador Regional de Ramo. 
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8) Coordenações de Ramos – Sugeridos e discutidos nomes que poderiam assumir as coordenações. Os 
Diretores Técnicos devem conversar com estas pessoas nos próximos dias e pretendem fechar as decisões 
o quanto antes. A equipe de cada coordenação de ramo contará com a participação de todos os 
coordenadores distritais de ramo.  

9) Coordenação de Espiritualidade – A respeito de Espiritualidade, foi discutida a necessidade de formar 
uma comissão inter religiosa de forma a dar respaldo às necessidades dos jovens e adultos que formam a 
comunidade escoteira. Esta comissão terá um coordenador.  

10) Coordenações de Modalidades – Sobre as modalidades, o coordenador será eleito pelos integrantes 
dos grupos do Ar e Mar. Será formada uma comissão para cada modalidade.  

11) Paxtu – Necessidade de solicitar a senha do sistema Paxtu Regional. Marcada a próxima reunião de 
diretoria para o dia 12 de abril, sexta feira, às 18 horas no Escritório Regional.  
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