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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número: 010                                                                Local: Escola Municipal Júlia Cortines  

Data:29/06/2019  (Rua Lopes Trovão, 1 – Icaraí, Niterói) 

Participantes:  Leonardo Mandu (Presidente); 

    Geraldo D’Anil (Técnico – Métodos Educativos); 

  Roberto Cesar (Técnico Adjunto); 

  Rodrigo Babosa (Financeiro); 

  Marina Jurich Barbosa (Financeira Adjunta);   

  Milene Ponce de Leon (Administrativa);  

  Luiz Paulo (Administrativo Adjunto). 

   

 

1) Leitura da ata da reunião anterior. 

2) O coordenador distrital Niterói 1, João Carlos de Barros Silva, participou a convite, dando 
panorama de seu distrito e colocando-se à disposição para o que for necessário.  

3) O gerente geral André Carreira fez uma análise prévia do evento MutNikity. A reunião 
aconteceu no colégio que abriga o evento, logo após a sua abertura. Segundo ele, do ponto de 
vista do escritório, a organização foi bem tranquila, mas aconteceram muitos pontos que 
precisaram ser ajustados na última hora, como compra emergencial de materiais de higiene e 
limpeza e itens de café da manhã. Provavelmente, a parte financeira deve ter fechado sem perdas. 
É necessário ainda avaliar as planilhas que a coordenação está preparando. A avaliação é que é 
preciso alinhar melhor com todos os voluntários envolvidos, evitar as transferências de inscrição 
que acontecem e cima da hora. Por conta destas movimentações, muitos erros podem acontecer. 
O pónto positivo é que os problemas detectados foram resolvidos a tempo, sem prejuízo ao 
evento.  

4) O diretor técnico avisou que agendou para agosto um encontro com todos os coordenadores de 
ramos e modalidades, justamente para alinhar pontos e agendar os eventos regionais.  

5) Reagendada a data de 28 e 29 de setembro para a Reunião de Planejamento Estratégico 
Regional. Possíveis locais para a realização, e que devem ser contatados: Quartel de Bombeiros de 
Guadalupe, CIAGA, Centro de Educação Física do Exército e Uni-Rio.  

6) Estudo para a volta do Prêmio Cumprindo a Missão até novembro de 2019 para tabulação de 
fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, que deve ser entregue na próxima Assembleia Regional, 
que terá o formato de congresso. Devemos ver locais que possam abrigar o evento e parceiros.  

7) Decidida a mudança do horário de funcionamento do Escritório Regional. A partir do dia 15 de 
julho, o atendimento será das 9h às 20h, com um esquema interno de revezamento de 
funcionários, inclusive na hora do almoço.  

8) O diretor técnico falou a respeito da política de formação de adultos, que este ano está 
funcionando de maneira híbrida. Será feita uma palestra da linha Mais Formação com este tema.  

9) Decide-se NOMEAR Felícia Martins de Souza, do 100º GE, como Coordenadora Adjunta do 
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Ramo Escoteiro. 

10)  Decide-se NOMEAR José Carlos Ferreira Cardoso, do 87º GeAr, como coordenador adjunto da 
modalidade do Ar.  

11) Sobre o alinhamento com o Movimento Bandeirante, a diretoria técnica informa que foi 
agendada uma reunião com a Coordenadora Técnica Regional da FBB, Vera.  

12) A diretora Administrativa e o Diretor Técnico Adjunto trouxeram informações a respeito do 
andamento da Comissão formada para cuidar da estátua O Escoteiro. A diretoria regional não 
aprova a criação de uma comissão fiscal separada para esta comissão, visto que já existem 
comissões fiscais da Região Escoteira e do CCME. A sugestão é convidá-los a estar na comissão 
também.  

13) Próxima reunião marcada para o dia 08 de julho (segunda), no Escritório Regional. 
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