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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 20 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 Administrativa Milene Ponce de 

Leon, e o Diretor Administrativo Adjunto, Luiz Paulo Marques Filho. Foram discutidos os seguintes 

assuntos: 

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

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

Silva. 

Grande Jogo – passado novo posicionamento a respeito dos pedidos de autorização para que o evento 

aconteça. A busca prévia da Prefeitura liberada, e agora foi enviado ofício com pedido de uso da 

ambulância ao Corpo de Bombeiros. Somente após esta definição, pode ser dada entrada no pedido de 

autorização do setor de Diversões Públicas da corporação para o Grande Jogo. Somente com esta 

documentação, o processo pode ser iniciado no Iphan. Feito contato com o Cel. Heiss e pedido reforço de 

comunicação com o Sílvio, do Nupdec. 

Grande Jogo – Contratações: Dejair informou que os pedidos de orçamentos estão em andamento. A planta 

foi preparada e o serviço do Engenheiro concluído. 

Outros assuntos administrativos não foram deliberados por conta de inviabilidade técnica da conexão. 

3) Os diretores técnicos apresentaram os nomes dos escotistas escolhidos para as coordenações de ramos, 

espiritualidade e radioescotismo, sendo eles: 

Ramo Lobinho: José Ricardo (75 GAr) e Alan Calixto (55 GE). 

Ramo Escoteiro: Luiz Barreto (82 GE) e Pedro Tadeu (76 GE). 

Ramo Sênior: Ana Karina (126 GMar), Elieser Lozin (88 GE) e Pedro do Ó (31 GE). 

Ramo Pioneiro: Tereza Sandes (51 GE), Dani Bambino (1 GE) e Rogério Bruggemann (69 GE). 

Espiritualidade: Padre Marcelo Antonio Ribeiro do Nascimento (37 GE). 

Radioescotismo: Walter Tardio (133 GE), como adjunto. 

Para a coordenação dos jovens, será feito um processo seletivo com a Rede de Jovens Líderes. 

4) Decidida a formação de uma comissão de Patrimônio, que será coordenada pela diretoria financeira. 

5) Apresentada uma primeira versão do organograma que deve ser adotado nos próximos anos, com as 

atribuições de cada pasta. 

6) O presidente informou que estão em processo de formulação os editais para a convocação dos distritais 

e representantes das modalidades. 

7) Discutida uma nova forma de divisão dos distritos escoteiros. 
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8) Fixadas duas possíveis datas para a apresentação do Planejamento Estratégico. O diretor 

Roberto César encarregou-se de verificar com um possível local para a realização do evento a 

disponibilidade das datas escolhidas. A primeira opção é 20 e 21 de julho, e a segunda é 6 e 7 

de julho. 

9) O diretor Geraldo D’Anil trouxe a notícia da aprovação da Autorização prévia do grupo 74, 

de São Gonçalo. Tocado também no assunto da abertura do 144, na Barra da Tijuca. 

10) O diretor Rodrigo Barbosa relatou a visita feita ao escritório de contabilidade que presta 

serviços à Região e sobre as pendências apresentadas e que serão solicitadas à equipe do 

escritório regional. 

Marcada a próxima reunião de diretoria para o dia 02 de maio, quinta, às 19 horas no 

Escritório Regional. 

 

Sempre Alerta para Servir o Melhor Possível! 
 

Original assinada disponível no Escritório Regional. 


