ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 012

Local: Escritório Regional

Data: 15/07/2019

(Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar)

Participantes:Lenardo Mandu (Presidente)
André Leonardo (Vice-Presidente);
Geraldo D’Anil (Técnico – Métodos Educativos);
Roberto Cesar (Técnico Adjunto);
Rodrigo Babosa (Financeiro);
Marina Jurich (Financeiro Adjunto);
Milene Ponce de Leon (Administrativo);
Luiz Paulo (Administrativo Adjunto).

1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) Com a participação do Advogado da UEB-RJ, Samuel David de Alcantara Prazeres, e do
Presidente do 75ºGAr, Maurício Moutinho, foi discutida a questão do terreno ocupado pelo 29ºGE.
A diretoria do grupo escoteiro, que havia sido convidada para participar, não pode comparecer. O
convite foi refeito para a próxima reunião.
* Maurício Moutinho, que acompanhou o histórico da questão, narrou os fatos de como tudo
começou.
* O advogado Samuel informou que o desembargador disse que não cabe a exceção de
preexecutividade e informou, também, os valores envolvidos na questão e já bloqueados pela
justiça.
* A diretoria continuará tentando solução judicial e também tentará solução política, visto que o
terreno é utilizado sem ganho pecuniário, e serve para projeto educativo.
3) Sobre os terrenos de Cordeiro, o primeiro orçamento do Patrol ficou em R$ 2.900, para limpar
os terrenos e a terra da rua. Solicitados mais dois valores de outras empresas. O presidente Leo
Mandu agendou visita ao local para o dia 29 de julho, acompanhado de Samuel.
4) Recebido pedido de reconsideração de decisão acerca de processo de ética e disciplina. A
diretoria decide enviar à CEDR para parecer e envio à Nacional, se for o caso.
5) Os Jovens Líderes pediram apoio para participar do encontro nacional, que acontecerá em São
Paulo. A Diretoria vai ajudar com passagens para três integrantes e um valor a ser acertado
posteriormente.
6) O escotista José Carlos Ferreira Cardoso, do 87ºGAr, foi escolhido como coordenador do evento
Desfile de 7 de Setembro.
7) A diretoria decide NOMEAR:
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a) Para o Núcleo Jurídico, o coordenador Marcio André da Silveira (53GE), e Marcus Vinícius
Batista Teixeira (76GE), como seu adjunto;
b) Para a coordenadoria de Ações Sociais, Jaqueline Queiroz Pinheiro (75GAr) como coordenadora,
e Isa Oliveira e Silva (88GE), como sua adjunta;
c) Para as Relações Institucionais, Veronica Marinho de Oliveira (16GE) como coordenadora, e
seus adjuntos, Rafael de Paula (15GE) e Vitor Alves Souza Ferreira (26GE);
d) Para a área de Negócios, o coordenador David Izecksohn Neto (8GE)
8) Próxima reunião marcada para o dia 22 de julho (segunda), no Escritório Regional.
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