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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

 Número: 008 Local: Escritório Regional  

 Data: 17/06/2019  (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); 

  Milene Ponce de Leon (Administrativo);  

  Luiz Paulo (Administrativo Adjunto). 

   

1) Leitura da ata da reunião anterior. 

2) O gerente geral André Carreira apresentou as demandas dos cursos CF1 e CF2. Explicou que o 
gerente da Nacional, Kiko, está em contato direto com o CIAGA e resolvendo as pendências. O 
ônibus e restaurante para o jantar festivo estão contratados. Todos os preparativos estão por 
conta da Nacional, já que a Região é anfitriã, e não organizadora.  

3) As inscrições do MutNikity foram encerradas com 19 cancelamentos por falta de pagamento. Ao 
todo, serão 122 participantes. Preparativos já organizados e sem pendências de autorização, 
documentação e organização. O coordenador está tentando a liberação de uso de ônibus 
gratuitos.  

4) A pedido da coordenação do Ramo Sênior, foi produzido e enviado ofício para a autorização de 
uso do local do Torneio João Ribeiro dos Santos.  

5) A Ata da Assembleia Regional está em andamento com procedimentos de registro. 

6) Os integrantes da Comissão de Ética e Disciplina Regional, Lídia Cordeiro de Mello e Fernando 
de Siqueira Barros, compareceram para tratar de assuntos comuns com a diretoria. Foram 
acertados os trâmites internos, prazos e falado a respeito de alguns casos em andamento, e de 
uma ocorrência tratada pessoalmente com a mãe de um jovem, que pode ser considerado o 
primeiro caso de uma possível nova ouvidoria, o que é visto com bons olhos pela CEDR e pela 
Diretoria Regional.  

7) Os diretores técnicos trouxeram assuntos trazidos pelos coordenadores. O Ramo Escoteiro 
escolheu o local para o Torneio Caio Viana Martins. Eles pretendem fazer na Ilha de Paquetá, e 
estão fechando apoios com a Guarda Municipal e Barcas. A intenção da equipe é fechar o local, já 
com a devolutiva da Prefeitura, até o final do mês de junho. Eles estão também fazendo o 
levantamento dos custos para fechar o valor da cota, que terá uma inscrição reduzida para 
adultos, mas que dobra após passado o prazo inicial. A diretoria técnica orientou os coordenadores 
a não dar a responsabilidade de montar bases no TCVM os voluntários que se comprometeram no 
Grande Jogo e não atuaram como combinado. Ainda não há consenso sobre o nome do terceiro 
escotista para fechar a equipe. Há um pedido da Diretoria para que seja escolhida uma mulher. 
Ainda sobre o Caio Viana, a coordenação está em contato com o coordenador de radioescotismo e 
das modalidades para que sejam contemplados na programação. Um consenso já fechado é que 
as bases não serão divulgadas antecipadamente, de forma a valorizar a competição entre as 
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patrulhas. 

8) Sobre o Torneio João Ribeiro dos Santos, a coordenação do Ramo Senior tem como plano 
alternativo realizar a atividade no Parque Madureira, se não houver possibilidade de fazer em 
Marechal Hermes, como o planejamento inicial.  

9) O Ramo Lobinho já passou informações a respeito do Dia da Jângal. O tema será "Os 
Vingadores". Está agendada uma reunião com representantes do Movimento Bandeirante para que 
o Ramo Ciranda possa participar do evento. Este é o ano do centenário do Bandeirantismo. A ideia 
é trazer uma coordenadora deles para atuar na equipe de coordenação e programação.  

10) NOMEAÇÕES: A diretoria ratifica a nomeação de João Carlos de Barros Silva como Distrital de 
Niterói, com data de 13 de junho de 2019. Débora Adam Ramos (69GE), como Coordenadora 
Adjunta do Ramo Lobinho; Fernando Gomes (36GE) como Coordenador Distrital Adjunto Zona 
Norte 2 e Luciana Weinert (63GE) como Coordenadora Distrital Adjunta Zona Norte 4 e Fabrício 
Cabral (31GE) como Coordenador Distrital Baixada. Para este último, o vice presidente deixa 
registrado o seu voto negativo à nomeação em virtude de terem aconteido fatos anteriores que 
precisam ser melhor entendidos. Para ser mobilizador do JOTI, nomeamos o escotista Rafael 
Freitas (47GE), que escolherá duas pessoas para atuarem ao seu lado.  

11) A reunião para o planejamento regional marcada para os dias 24 e 25 de agosto ainda está 
com pendência de local para sua realização. A sugestão é pedir para o Corpo de Bombeiros para 
utilizar as dependências do quartel de Guadalupe.  

12) A Diretoria recebeu o processo disciplinar 04/18 e resolve por unanimidade acatar a indicação 
da Comissão de Ética e  Disciplina. 

13) Próxima reunião marcada para o dia 24 (segunda-feira), no Escritório Regional, às 19h.  
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Original assinada disponível no Escritório Regional. 


