ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 006

Local:

Data: 03/06/2019

Escritório Regional
(Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar)

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).

1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) Decisão a respeito das escalas de férias dos funcionários Ivan, Pamela, Geovane e Gabriel.
3) André Carreira (gerente geral) passou posicionamento sobre a realização do Grande Jogo
Regional:
- Do ponto de vista organizacional, foi mais bem sucedido do que os anteriores. Foi dado foco nas
prioridades e houve controle absoluto do que estava sendo feito. A ida do material para o local foi
tranquila, sem atropelos, e sem a necessidade de invadir a madrugada. A abertura da secretaria
ocorreu 15 minutos antes do previsto.
- Problemas detectados no credenciamento do ramo escoteiro, com informações e ordens
desencontradas. O sistema de abastecimento de água deixou a desejar, com o cancelamento da
compra de garrafões após a confirmação da participação dos aguadeiros da CEDAE. André
reconhece que esta decisão tomada pelo escritório não foi a mais acertada, e já alinhavamos para
os próximos anos, a adoção de um sistema híbrido, com o posicionamento de pontos de água e
banheiros em todos os módulos.
- A extensão do jogo foi grande demais, mesmo com o número de bases não tão grande assim.
Patrulhas sêniores já haviam terminado todas as bases às 11h40m, e queriam entregar as
planilhas. Avaliado o nível de dificuldade como baixo. Para o ano que vem, a sugestão é o
aumento do número de bases e tempo de permanência em cada uma delas.
- Sobre o material, houve um desperdício muito menor, mas mesmo assim, parte do material
pedido pelos ramos não foi utilizado.
- A avaliação das parcerias foi positiva em todos os sentidos. Agora, o próximo passo é aproveitar
a aproximação para expandi-las a outros eventos e campanhas permanentes.
- Ponto de atenção para as ambulâncias. A desmobilização não foi a ideal, com acontecimentos
médicos após a sua retirada. Reavaliar os horários para os próximos eventos.
Sobre o MUTIRÃO PIONEIRO: Inscrições encerradas e correndo o prazo para pagamento. Até o
momento, 140 inscritos. A lista de material ainda não foi recebida, e por isso, o resultado
financeiro não pode ser fechado.
4) Debate a respeito dos processos de ética e disciplina.
5) Solicitado um CP em Angra dos Reis. Será feito com a participação da equipe distrital e a EqFor.
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6) NOMEAÇÕES dos novos Coordenadores Regionais de Distrito:
02 — Zona Norte 2 — Glenda Lee Cosmo Barroc(96)
03 — Zona Norte 3 — Alaildo Durval Moreira (16)
04 — Zona Norte 4 — Álvaro Soares de Oliveira (18)
05 — Distrito Zona Sul — Cristina Tavares de Sá (82)
06 — Distrito Zona Oeste 1— Eduardo Antônio de Souza da Silva (59)
07 — Barra / Jacarepaguá ou Zona Oeste 2 — Lucia Marques Cordeiro de Mello (75)
09 — Distrito Niterói 2 — Luiz Custódio Guimarães Dias (60)
10 — Distrito São Gonçalo — Carlos Henrique Dantas de Andrade (90)
11 — Distrito Região dos Lagos — Newton Carlos Aguiar de Oliveira (85)
13 — Distrito Norte Fluminense — José Paulo Coelho de Lacerda Gama (95)
14 — Distrito Região Serrana — Anderson da Silva Nascimento (143)
15 — Distrito Sul Fluminense 1— Ricardo da Silva Duarte (79)
16 — Distrito Sul Fluminense 2— Adenir Mendes (53)
Foram confirmadas todas as indicações votadas pelos distritos no Fórum de Presidentes de
26/05/2019.
7) NOMEAÇÕES dos Coordenadores Regionais de Modalidade:
Ar –Thiago Fernandes Pinto (111)
Mar – Luciano BasilioGabrielli (85), condicionada à apresentação da carta de renúncia à CEDR,
conforme proposto pelo próprio indicado.
Foram confirmadas todas as indicações votadas pelos grupos das modalidades no Fórum de
Presidentes de 26/05/2019.
8) Questionamento a respeito da autorização para inscrições de voluntários do 64 GE no CP
realizado em Niterói.
9) Feito balanço a respeito do Fórum de Presidentes. Houve a participação de 79 grupos, um
número considerado recorde entre os fóruns já realizados anteriormente. Mesmo com as
dificuldades a respeito da estrutura, que deve ser melhor vista para as próximas edições, o
formato de aproveitar a maior atividade regional para reuni-los foi aprovada.
10) Sobre o caso da estátua, a Diretoria decidiu acionar o assessor jurídico Samuel para que entre
em contato com as autoridades legais e tome as providências cabíveis.
11) Solicitado o desarquivamento do Processo CEDR 01/2018 para analise em futura reunião
12) Próxima reunião marcada para o dia 10 de junho (segunda-feira), no Escritório Regional.
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