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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 12 de abril de 2019, no Escritório Regional da União dos Escoteiros do 

Brasil (Rua Rodrigo Silva, 18, 7º andar, Centro). Estavam presentes o Presidente Leonardo Mandu, o Vice 

Presidente André Leonardo, o Diretor Técnico (métodos educativos) Geraldo D’Anil, o Diretor Técnico 

Adjunto, Roberto César, o Diretor Financeiro, Rodrigo Barbosa, a Diretora Financeira Adjunta, Marina Jurich 

Barbosa, a Diretora Administrativa Milene Ponce de Leon, e o Diretor Administrativo Adjunto, Luiz Paulo. 

Foram discutidos os seguintes assuntos: 

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

2) Apresentação e deliberação de assuntos administrativos, com a presença do funcionário Dejair Silva. 

Grande Jogo – Inscrições: Feito balanço das inscrições recebidas até o momento, e contabilizado o déficit 

de inscrições que seriam potenciais no evento. Comentários acerca de grupos que entraram em contato e 

informaram dificuldade em fazê-lo. Apesar de sabermos que o último dia é o mais movimentado, resolveu-

se ampliar em uma semana o prazo para que os jovens e adultos possam se inscrever no evento, não sem 

antes avaliar o impacto que possa causar nos aspectos administrativos e de programa. Desta forma, o 

período estende-se até 22 de abril. A comunicação será feita na segunda feira, na atitude de colocar o 

escritório regional à disposição para facilitar a participação de todos. 

Grande Jogo – Autorizações: Com relação aos aspectos da organização, Dejair informou que foi solicitada à 

Prefeitura a autorização para o evento, mas que até o momento, não há ainda esta liberação. Somente 

depois deste primeiro documento é que se pode dar prosseguimento, com envio de ofícios e solicitação de 

apoio ao Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Batalhão de Polícia Militar e outros órgãos. Decidido 

pedir apoio político a um vereador que se colocou à disposição para o que o Movimento precisar dentro do 

âmbito municipal. 

Grande Jogo – Contratações: Até o momento não foi feita nenhuma contratação para o evento. As 

necessidades são sonorização, tendas, radiotransmissores, ambulância e banheiros químicos, contratação 

de um engenheiro para preparar as plantas e assinar a RT, além da compra de lanches para os voluntários e 

insumos para a programação dos ramos. Dejair foi orientado a obter três orçamentos para cada um dos 

contratos. 

Agenda do Escritório Regional: Na semana de 15 a 21 de abril os salões estão reservados para: 

Segunda Feira 15/4 – Comissão de Ética (19h às 20h30m) 

Terça Feira 16/4 – Dor do Luto (17h às 19h) e Reunião do Ramo Sênior (19h às 20h30m) 

Quarta Feira 17/4 – Reunião do Ramo Lobinho (19h às 20h30) 

Medalhas: Apresentados quatro processos recebidos no escritório com pedido de concessão de comendas. 

Desde a criação da Medalha Lobo Guará, há oito anos, a Região nunca a concedeu a nenhum associado. O 

diretor Roberto César foi incumbido da missão de analisar os casos recebidos e identificar outros. 

Itatiaia – Geladeira danificada: Relatado o caso de dano na geladeira do Chalé Escoteiro de Itatiaia. O local  
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estava sendo usado pelo 79 GE Agulhas Negras, de Resende. Em correspondência, houve o relato de um 

momento de falta de energia, e por isso foram usadas velas. A que foi colocada sobre a geladeira acabou 

causando um pequeno incêndio rapidamente contido, mas a porta superior do eletrodoméstico foi 

queimada, havendo necessidade de conserto. A diretoria resolveu pedir ao dirigente Bertier Werneck, que 

vinha coordenando o uso do chalé, que proceda com pedido de orçamento do serviço para avaliação. 

Autorizações provisórias: Falado sobre o caso do 74GE, de São Gonçalo, que solicita autorização provisória 

de funcionamento. Discutida necessidade de fazer um levantamento de todos os grupos que solicitam esta 

autorização, e no caso dos os que já a têm, saber há quanto tempo e como está o processo. 

3) Foi definida a necessidade de análise e revisão dos contratos existentes hoje de prestação de 

serviços ao Escritório Regional. Será solicitado ao Gerente Geral André Carreira o levantamento 

de todos eles, para que a Diretoria possa analisar cada um. 

4) Criação de Políticas Internas para assuntos que possam gerar qualquer tipo de discussão, 

como viagens representando a Região e custeio de passagens aéreas. 

5) Apresentação do convite de representação ao Curso de Formação de Adultos que será 

sediado no Maranhão. Teremos duas vagas a preencher. 

6) Processos recebidos e que devem ser encaminhados à Comissão de Ética passarão a ser 

analisados pelo Núcleo Jurídico, que enviará parecer à diretoria antes do envio ao órgão. 

7) NOMEAR Sílvio Leal, do 16 GE para assumir o cargo de Coordenador Regional para o Nupdec 

(Núcleo de Proteção e Defesa Civil). Ele já ocupava o cargo, e todos concordam com a sua 

permanência. 

8) Avaliação da necessidade de agendamento de data para apresentação e discussão do 

planejamento estratégico da Região Escoteira, para após o Grande Jogo. Roberto César 

comprometeu-se a visitar um possível local e ver disponibilidade de data. 

9) Cerimônia interna de entrega dos lenços regionais aos diretores e entrega da terceira conta 

e certificado de Diretor de Curso Básico a André Leonardo. 

Marcada a próxima reunião de diretoria para o dia 20 de abril, sábado, às 08 horas no Escritório 

Regional. 

Sempre Alerta para Servir o Melhor Possível! 
 

Original assinada disponível no Escritório Regional. 


