ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 005

Local:

Data: 20/05/2019

WeWork
(Av Almirante Barroso, 81 - Centro)

Participantes: Leonardo Mandu (Presidente);
André Leonardo (Vice-Presidente);
Geraldo D’Anil (Técnico – Métodos Educativos);
Roberto Cesar (Técnico Adjunto);
Rodrigo Babosa (Financeiro);
Milene Ponce de Leon (Administrativo);
Luiz Paulo (Administrativo Adjunto).
1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) André Carreira (gerente geral) passou posicionamento sobre os preparativos para o Grande
Jogo:
- O Alvará ainda está pendente, mas em andamento;
- Material: Falta comprar cerca de 30% do que foi pedido pelos ramos, mas a estimativa é resolver
tudo até a terça, dia 21;
- Posicionamento a respeito do número de ônibus solicitado pela CET Rio: Depois de contagem de
grupos, acreditamos que sejam 25 veículos, em média;
- As pulseiras para inscritos serão usadas apenas no Ramo Lobinho, para identificar as grutas em
que estarão. Decidiu-se que os eventos de ramos ao longo do ano serão usados como teste para
todos os inscritos, como forma de controlar os participantes, e a partir da próxima edição do GJ,
serão usadas efetivamente, com notificação aos grupos com o número de participantes que não se
inscreveram e participaram.
3) Informado que está tudo acertado com o CIAGA para a realização dos cursos CF1 e CF2,
faltando apenas a definição do restaurante onde ocorrerá o Jantar Festivo.
4) O vice presidente, André Leonardo, trouxe as informações a respeito dos editais de Reunião de
Modalidades e Fórum de Presidentes. Decidiu-se publicá-los e convocar para reunião paralela ao
Grande Jogo. O escritório tenta um local próximo, mas há a opção em fazer em uma tenda no
próprio local da concentração do evento, com uso de cadeiras, som e microfone.
5) Está pronta a resolução sobre os valores dos cursos de 2019. Aprovado que os custos fiquem
como estão, e só sofram qualquer alteração no próximo ano (2020), com publicação antecipada.
6) A Equipe de Formação informou aos diretores técnicos que está formatando o calendário de
formação e equipes.
7) O escotista escolhido como chefe do contingente do JanCam, Paulo Cezar Pereira da Costa,
aceitou a designação.
8) O dirigente e advogado Marcus Vinícius Batista Teixeira, que está colaborando voluntariamente
com o registro da ata da Assembleia Regional, discorreu sobre o andamento do mesmo.
9) Foram dadas novas sugestões de locais para a realização da Reunião de Planejamento Regional.
10) Apresentado processo de Ética e Disciplina 001/2019
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11) Questionamento a respeito da inscrição de escotistas sem grupo no CP realizado em Niterói.
12) Próxima reunião marcada para o dia 03 de junho (segunda-feira), no Escritório Regional.
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