ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 014

Local: Escritório Regional

Data: 30/07/2019

(Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar)

Participantes:Lenardo Mandu (Presidente);
André Leonardo (Vice-Presidente);
Roberto Cesar (Técnico Adjunto);
Rodrigo Babosa (Financeiro);
Milene Ponce de Leon (Administrativo);
Luiz Paulo (Administrativo Adjunto).

1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) A diretoria decide EXONERAR, a pedido, Moacyr Ennes Amorim e Marcelo Menezes, que
ocupavam os cargos de Coordenador e Adjunto da pasta.
3) diretoria decide NOMEAR Ivan Bordallo Monteiro como Coordenador de Gestão de Adultos.
4) A diretoria decide NOMEAR Estêvão Escudeiro (8GE) como Coordenador Regional para o
Nupdec (Núcleo de Proteção e Defesa Civil), e Sílvio Leal (16), passa a ser seu adjunto.
5) A diretoria decide EXONEAR Lindemberg Lins dos Santos da função de Coordenador Regional de
Radioescotismo, a pedido.
6) Recebido o convite para a entrega das Medalhas Lobo Guará para Franklin Lima e Luiz Carlos
Nascimento, ambos do 49GE, que acontecerá no dia 10 de agosto, às 15h, no Horto de Niterói.
7) Avaliado o caso 04/18 da Comissão de Ética. O denunciado deve ser orientado a recorrer à
Nacional.
8) Agendado para 14 de agosto um encontro com todos os coordenadores regionais de ramo e
modalidade. Entre os assuntos a serem abordados está o Caderno de Encargos Regionais. Eles já
foram orientados a estudar previamente o material. Paralelamente, a diretoria está formando um
grupo de trabalho para promover alterações no Caderno de Encargos, integrada por Leonardo,
André Leonardo, Luiz Paulo e Geraldo. Definido também que será implementada a partir de agora
a prática de haver sempre um funcionário do Escritório Regional em todas as reuniões para
planejamento de atividades, de forma que haja uma melhor integração e a organização possa ser
feita de forma mais eficiente.
9) Já solicitado ao Ramo Senior os orçamentos do Torneio João Ribeiro dos Santos.
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10) Formulado convite para que o novo Coordenador de Gestão de Adultos participe da próxima
reunião de diretoria. O escritório passará a Ivan uma lista de interessados em fazer Curso
Avançado em diversos ramos, para que ele avalie a possibilidade de reabrir as inscrições.
11) Luiz Paulo relatou visita feita a Cordeiro na companhia do Advogado Regional, Samuel David
de Alcantara Prazeres. Fechada limpeza do terreno e alinhavado com o corretor nova faixa de
preço para a venda, avaliada após a valorização da área em que se encontram.
12) A área de Captação de Recursos vem sendo desenvolvida com Verônica Marinho e Anderson
Nascimento. Deve acontecer ainda no decorrer desta semana reunião com a Decathlon.
13) Milene falou a respeito do processo seletivo para a vaga de Auxiliar Administrativo. Foram
recebidas 38 inscrições de pessoas interessadas.
14) André Leonardo detalhou a preparação para o Curso de Distritais, que acontece nos dias 3 e 4
de agosto no Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, na Ilha do Governador.
15) Geraldo e Milene posicionaram a diretoria sobre a Reunião do Ramo Lobinho que aconteceu no
dia 18 de julho no Maracanã. Avaliação positiva a respeito da ação, que pode ser usada como
modelo a ser adotado pelos outros ramos, em preparação de eventos regionais.
16) Após conclusão de minuciosa auditoria das contas contábeis pela diretoria financeira, realizada
nos quatro últimos meses, foi identificada discrepância. Foi questionado ao Escritório Regional
sobre esta discrepância, e a informação trazida é de que os lançamentos contábeis estavam
errados em todo o histórico da conta. Será feita, agora, verificação junto ao escritório de
contabilidade. Assim que recebermos a resposta do escritório de contabilidade, levaremos os
detalhes à Comissão Fiscal.
17) Próxima reunião marcada para o dia 05 de agosto (segunda), no Escritório Regional.
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