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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número: 009                                                                Local: Escritório Regional  

Data:24/06/2019  (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 falou sobre o andamento do registro da ata da Assembleia 
Regional. 

3) O diretor Técnico Adjunto, César Santos, deu o posicionamento das condecorações que estão 
tramitando. Há atraso em algumas aprovações pelo CAN e envio para o Escritório Regional. 

4) Avaliação da realização dos CFs no CIAGA. Alguns problemas detectados, como falta de 
chuveiros de água quente, coffee break, alimentação sem opção de saladas e para participantes 
vegetarianos, falta de papel higiênico, material de limpeza, garrafa de café à disposição dos 
alunos, entre outros pontos. A Diretoria Regional providenciou tudo o que foi possível para 
minimizar os problemas, apesar da responsabilidade do curso ser do Escritório Nacional. Há a 
necessidade de providenciar documento alinhando deveres e custos entre as esferas Nacional e 
Regional sempre que houver atividades deste tipo, de forma a evitar que aconteçam situações 
parecidas. 

5) Decidido o apoio mais uma vez à  Virada Sustentável, a pedido do membro do Comitê Escoteiro 
Interamericano, Rubem Tadeu. O evento que já conta com a participação dos escoteiros há dois 
anos, mas neste ano cai na data do Jota – Joti. Mesmo com o conflito, será dado apoio para que 
os grupos participem. Tadeu, que coordenará a atividade fará proposta de programação.  

6) O diretor administrativo adjunto, Luiz Paulo, será o responsável pelo planejamento da ação 
paralela ao 3º Fórum Mundial de Educação Não Formal, em dezembro.  

7) O diretor técnico Geraldo D'Anil fez apresentação dos eventos de ramos que estão sendo 
planejados para este ano.  

8) O escotista Rogério Bruggemann pediu exoneração do cargo de Coordenador Adjunto do Ramo 
Pioneiro.  

9) O 15 GE Martim Afonso, de Niterói, encaminhou pedido de mudança de distrito. O requerimento 
encontra-se em avaliação.  

10) Decide-se NOMEAR Bruno da Silva Souza como coordenador adjunto do Distrito Sul 
Fluminense 1.  
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11) Próxima reunião marcada para o dia 29 (sábado), no MutNikity, em Niterói, em sala reservada 
para após a abertura do evento.  

 

 

 

 

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível! 

 

Original assinada disponível no Escritório Regional. 


