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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

 Número: 004 Local: Escritório Regional dos Escoteiros do Rio 

 Data: 14/05/2019  (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); 

  Marina Barbosa (Financeiro Adjunto); 

  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 custo dos materiais para as bases ficou dentro do orçamento previsto, exceto pelo do ramo 
sênior, que será vista a possibilidade de ajuste durante esta semana; foram confeccionadas 470 
camisetas e as vendas foram iniciadas esta semana, com 80 unidades já vendidas; toda a 

estrutura já foi contratada; aguadeiros comunicados sobre pontos de água e, mesmo tendo sido 
informados que evitamos o uso de descartáveis, disseram que sempre levam alguns para o público 
que não tem copo; o som ambiente será por play list e teremos a presença constante de um 

técnico para apoio; o escritório aguarda o levantamento do número de participantes dos órgãos 
que estarão presentes para aquisição dos produtos para o lanche dos adultos. 

- Conseguimos a confirmação do CIAGA (Centro de Instrução Almirante Graça Aranha), da 

Marinha, para realização dos cursos CF1 e CF2. Solicitado, apenas, que aguardássemos o trâmite 
interno antes da divulgação no Movimento Escoteiro; foram abertas novas vagas para o Rio de 
Janeiro. 

3) Como os cursos CF1 e CF2 serão realizados na mesma data que o Curso Nacional de Gestores 
do Programa Educativo 2019 será preciso uma nova definição de quem irá participar em cada um 
dos cursos. Geraldo definirá os nomes junto com Cisa (Gestão de Adultos). 

4) Faremos uma reunião com a Comissão de Ética para ajuste sobre a interpretação quanto ao uso 
do Núcleo Jurídico para análise dos processos disciplinares. 

5) Para este ano serão mantidos os mesmos valores do ano passado para participação nos cursos 
regionais, considerando-se a possibilidade de redução quando da realização por distrito, com 

redução dos custos. Os detalhes serão apreciados na próxima reunião. 

6) Leonardo conversou com Anderson da Silva Nascimento (143 GEMar RJ), que aceitou assumir a 
Coordenação de Meio Ambiente. Leonardo disse que ele já está envolvido com projetos. 

7) André Leonardo está contatando formadores para compor a equipe que ministrará o curso para 
distritais. Foi acertado que os participantes arcarão somente com o custo de passagens. A 
alimentação será por conta dos Escoteiros do Rio. 

8) Ainda estamos na dependência de local para realização do Planejamento Regional. 
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9) Nomeações e indicações: 

a) Elitom Vagner de Paula Freitas (69 GE RJ) substituirá Eliezer Lozin da Silva (88 GE RJ) como 
Coordenador Adjunto Regional do Ramo Sênior; 

b) Linderberg Lins dos Santos (133°) assumirá a Coordenação Regional de Radioescotismo; 

c) Foram nomeados: André Leonardo Cavalcanti Fernandes (59 GE RJ) e Márcio Luiz Guerra Pires 
(16 GE RJ) como DCIM (Diretor de Curso de Insígnia de Madeira); Marcelo Menezes (Diretor 
Adjunto de Gestão de Adultos) e Geraldo D’Anil (Diretor Técnico Regional) como DCB (Diretor de 

Curso Básico. 

d) Paulo Cezar Pereira da Costa (77°) foi nomeado como Coordenador do Contingente de 
participantes do JAMCAM. 

10) Cesar informa que foi dado andamento em todos os processos de concessão de medalhas que 
estavam pendentes ou que foram iniciados já na gestão desta diretoria. Comentou sobre o prazo 
solicitado pela Direção Nacional (60 dias úteis) para verificação de cada processo, o que pode 

inviabilizar algumas entregas previstas para serem feitas durante a realização da Sessão Solene na 
Câmara dos Vereadores em homenagem ao Escotismo, em Niterói. 

11) Leonardo discorreu sobre as reuniões com Otávio Leite. Este se colocou a disposição para 

apoiar a realização do evento regional que ocorrerá em paralelo com o 3rd World Scout 
EducationCongress. Se colocou a disposição, também, para a realização conjunta de projeto social 
envolvendo jovens de comunidades. Foram discutidos outros assuntos de interesse dos Escoteiros 

do Rio. 

12) Leonardo discorreu também sobre a conversa com o vereador Marcos Paulo. Este entregará a 
Medalha de mérito Pedro Ernesto a Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro, atuação destacada em prol 

da redução do uso de plástico e preservação do ambiente marinho, em Seção Solene a ser 
realizada em 05 de junho. Marcos Paulo quer acertar a participação de projeto de adoção de gatos 
no Grande Jogo Regional Escoteiro deste ano. Milene colocou que ofereceu levar ações para 

doação de ração. 

13) Recebemos convite para participação no lançamento do livro Como Sobreviver, do professor 
Alceo Magnanini. 

14) Próxima reunião marcada para o dia 20 (segunda-feira), no WeWork. 

 

 

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível! 

 

Original assinada disponível no Escritório Regional. 


