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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

 Número: 007 Local: Escritório Regional  

 Data: 10/06/2019  (Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar) 

 Participantes: 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) Participação do chefe da Delegação Rio no JamCam, Paulo César, do 77º GE, à diretoria. Ele 
falou sobre a idealização do kit dos participantes e que vai alinhar suas ideias com o Gabriel, da 

Comunicação. Solicitou que seja enviada correspondência oficial para a Nacional a respeito de sua 
nomeação.  

3) Participação do coordenador do evento MutNikity, Ricardo Guimarães, que falou a respeito dos 

preparativos do evento. Ele informou que está buscando parceiros para reduzir os custos orçados 
inicialmente, de forma que haja alguma sobra de caixa que possa ser revertida para a parte do 
programa, que contempla obras em duas creches. A solicitação é que a Região faça um 
remanejamento de valores que não forem arrecadados em doações, e que estejam dentro do 

planejamento inicial.  

4) O gerente geral André Carreira expôs os preparativos para o evento MutNikity. A autorização de 
uso do espaço está assinada, a lista de material recebida, as contratações feitas. As inscrições 

estão encerradas, com 137 jovens inscritos. Destes, 27 ainda não encerraram seus pagamentos, 
sendo três que devem duas parcelas, e os demais, que devem uma parcela. Decidido que o prazo 
final de pagamento será a quarta-feira, 12 de junho. Quem não pagar no prazo terá sua inscrição 

cancelada.  

5) Sobre os preparativos para o CF1 e CF2, Carreira informou que está tudo organizado e 
resolvido. A Nacional está em contato direto com o CIAGA, e o jantar festivo está definido para 

acontecer em um restaurante em Copacabana, com transporte (ônibus) já locado com a BelTour.  

6) O diretor financeiro falou a respeito do levantamento das linhas telefônicas e internet da 
Região. Atualmente, são 14 linhas de celular, sendo uma delas usada para o modem. Seis estão 

sob responsabilidade de funcionários, e as demais foram devolvidas pelos antigos diretores e 
coordenadores de ramo. A decisão é refazer o contrato e eliminar estas linhas, gerando economia 
para a Região.  

7) O responsável pela pasta financeira informou ainda que analisou os balancetes e estes estão 
aprovados.  

8) Sobre a ata da Assembleia Regional, foi informado que ainda aguarda a aprovação e assinatura 

da primeira secretária, Prisca Barral, mas que o representante da diretoria pediu a ela que o faça 
até a próxima quarta feira, 12 de junho.  

9) A diretora administrativa informou que está preparando um plano de comunicação, que deverá 
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ser adotado. Este plano contemplará também a forma de contatos com os distritos e estabelecerá 

os canais de comunicação usados e forma de utilização.  

10) Geraldo trouxe o resultado de sua reunião com o coordenador da Modalidade do Ar, Thiago 
Fernandes. Ele está alinhavando uma parceria com o Museu Aeroespacial (Musal) para a instalação 

de um stand sobre escotismo nas atividades "Portas Abertas", que a instituição faz regularmente. 
As próximas serão dias 21 e 22 de julho e 26 e 27 de outubro. Esta atitude nos aproxima ainda 
mais da direção da instituição. Ele solicitou ainda a realização de um CTAr no final do ano, um 

representante da modalidade na EqFor, e um CATAR adulto, além da formatação de um CATAR 
jovem e atividades JogAr e AeroCampo Regional em 2021. Thiago está formatando ainda uma 
Indaba do Ar ainda este ano. A modalidade solicita a compra de um aeromodelo, que será usado 

para cursos e atividades. Eles estão também estudando a possibilidade de conseguir um drone, 
através de convênios ou doação. A modalidade estuda criar uma certificação para o crescimento 
dos grupos do Ar, e pede acesso de visualização no Paxtu. 

11) Os diretores técnicos falaram sobre a reunião realizada com a coordenação do Ramo Senior, 
que prepara o Torneio João Ribeiro dos Santos. Eles fizeram visita técnica e aprovaram o local, 
que é uma praça no bairro de Marechal Hermes. Solicitado envio de ofício ao Poder Público com 

pedido de autorização de uso do local. Eles estão também levantando palestras que possam ser 
organizadas e as necessidades do ramo. 

12) O diretor técnico, Geraldo, informou que a coordenação do Ramo Escoteiro está estudando 

mais um nome para compor a equipe e o seu plano de ação. Sobre o Torneio Caio Viana Martins, 
estão sendo estudados os locais: Paquetá, Bosque da Barra, Parque de Madureira, Parque de 
Deodoro e Parque Olímpico.  

13) A reunião com o Ramo Lobinho foi relatada pela diretoria técnica. A coordenação está 
formatando o Dia da Jângal já inserindo as modalidades Ar e Mar, o Radioescotismo, 
Espiritualidade e Meio Ambiente, com bases relacionada a cada uma delas. Eles estão alinhados 

com as coordenações para a montagem da programação.  

14) O diretor administrativo adjunto trouxe o resultado da reunião dom o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Marcelo Queiroz, que esteve na companhia do coordenador de Meio Ambiente, 

Anderson Nascimento e do representante da Região Escoteira Interamericana, Rubem Tadeu 
Perlingeiro. Há uma grande gama de trabalhos que podem ser feitos em parceria, inclusive com 
material fornecido por eles.  

15) A diretora administrativa trouxe preocupação com a aprovação das obras de revitalização do 

Campo 2. O funcionário alocado no CEGHN necessita também de transporte para levar maquinário 
e ferramentas para conserto.  

16) O curso de distritais está em fase de aprovação de local. A princípio, deve acontecer no 

Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha. Está sendo vista essa possibilidade.  

17) Aprovado o ofício a ser enviado ao 69 GE para a permanência deste no distrito.  

18) Sobre o caso do furto da estátua, faremos uma solicitação de reunião com a Prefeitura para 

que possamos ser os Fiéis Depositários dela, e possamos nos responsabilizar pela sua restauração.  

19) Próxima reunião marcada para o dia 17 (segunda-feira), no Escritório Regional, com a 
participação do coordenador de Meio Ambiente, Anderson Nascimento, às 19h e da presidente da 

Comissão de Ética e Disciplina Regional, Lígia Cordeiro, às 20h. 
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Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível! 

 

Original assinada disponível no Escritório Regional. 


