ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 015

Local: Escritório Regional

Data: 05/08/2019

(Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar)

Participantes: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) Recebido o convite para a entrega da medalha Velho Lobo para Bertier Werneck (22GE) e do
Troféu Jatobá, que acontecerão dia 10 de agosto, às 15h, em Volta Redonda. O Coordenador
Distrital Adenir Mendes (53GE) será o representante da diretoria.
3) Recebido convite para a entrega da medalha Gratidão Bronze para Maria Alice Monteiro
Rodrigues (40GE), dia 10 de agosto, às 10h, em Nova Friburgo. O Coordenador Distrital Anderson
do Nascimento (53GE) será o representante da diretoria.
4) Recebido o convite para participar da cerimônia de entrega da Medalha Pedro Ernesto à
Federação de Bandeirantes do Brasil, a acontecer na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dia 8 de
agosto, às 18h30m, e da abertura da cápsula do tempo, no dia 13 de agosto, no Monumento aos
Pracinhas. A Diretoria Regional fará uma placa de homenagem para entregar em cerimônia de
comemoração do movimento.
5) Dados os convites recebidos pela Diretoria Regional, os diretores César e Luiz Paulo definirão
uma proposta de fluxo para tratamento desses reconhecimentos de forma que as medalhas cujas
concessões caibam às UELs, o escritório passará à UEL, e aquelas cuja relevância ou competência
sejam do nível regional serão tratadas e agendadas previamente pela diretoria.
6) Foi apresentada a planilha de custos para o Torneio João Ribeiro dos Santos elaborada pela
Coordenação do Ramo Senior.
7) O vice presidente André Leonardo apresentou a devolutiva quanto ao Curso de Distritais, que
aconteceu nos dias 3 e 4 de agosto. De um universo de 32 coordenadores distritais e adjuntos, 20
já foram nomeados. Destes, 11 participaram do treinamento. O resultado foi positivo quanto ao
conteúdo e assimilação dos itens pelos alunos. Deve acontecer uma nova oportunidade para os
próximos que forem nomeados e os que não conseguiram comparecer desta vez.
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8) Apresentada a Minuta da Resolução da Modalidade do Ar, a respeito do CatAr 2. A modalidade
trouxe a solicitação de fazer um JogAr (Jogos do Ar), dia 3 de novembro, no Clube da Aeronáutica,
na Barra da Tijuca, já aprovado pela diretoria. A coordenação solicitou também a realização de um
CTAr (Curso técnico da modalidade), nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, com o objetivo
de capacitar o escotista a atuar na progressão das competências da modalidade do Ar. Curso já
aprovado pela coordenação de Gestão de Adultos. O local ainda não está definido.
9) Continua a procura por um local para a reunião de Planejamento Estratégico, que acontece nos
dias 28 e 29 de setembro. Serão procurados esta semana o CIAGA (Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha), CFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças), Colégio Nossa Senhora
de Lourdes, em Vila Isabel, e INPAR (Instituto Presbiteriano Álvaro Reis).
10) Atendendo solicitações dos nossos associados, o novo Coordenador de Gestão de Adultos,
Ivan Bordallo, resolveu alterar o calendário de formação e reabrir as inscrições dos cursos
avançados. Desta forma, os CAs Escoteiro e Senior acontecerão simultaneamente no Campo
Escola Geraldo Hugo Nunes, com a direção de André Leonardo nos dias 5 e 6 de outubro (1ª fase)
e 15 a 17 de novembro (2ª fase). O CA Pioneiro e o CA Dirigentes acontecerão simultaneamente
na sede do 75GAr , na Barra da Tijuca, com direção de Maurício Moutinho para o de dirigentes. O
do ramo pioneiro ainda terá definição quanto ao diretor. Todos tem inscrições abertas até o dia 23
de agosto, com reunião prévia em 21 de setembro.
11) Criados novos Cursos Preliminares, a pedido dos distritos Niterói 1 e Zona Norte 2. Além
desses, houve a inclusão do CP Quissamã para a abertura de uma nova UEL no local.
12) Recebido relato para possível processo para a Comissão de Ética e Disciplina Regional. O
encaminharemos para mediação. O escotista Rodrigo Sá será convidado a cumprir este papel.
13) O corretor de imóveis que está negociando os terrenos de Cordeiro fez publicação de anúncio
dos mesmos já com novo valor. Ainda aguardamos orçamentos da Patrol. Luiz Paulo vai entrar em
contato para atualizar as informações.
14) Sobre o caso do terreno que abriga a sede do 29GE, a diretoria ainda aguarda as devolutivas
acertadas na reunião do dia 22 de julho.
15) Cesar relatou reunião na Decathlon, para fechamento de parceria. A coordenadora da equipe
de montanhismo, Talita Mota, os recebeu e pediu a realização de um curso no dia 21 de agosto,
das 14h às 18h, oferecido pela Região, com capacitação para a equipe de montanha, com 15
pessoas. No programa estarão regras de segurança, utilização de equipamentos e conhecimento
sobre o movimento escoteiro. Alinhada também participação em atividade no Dia das Crianças (12
de outubro), das 16h às 17h30m, no setor externo da loja da Barra da Tijuca, com jogos e
atividades escoteiras. Oferecida participação na inauguração da nova loja do Shopping Nova
América para divulgar o movimento. Teremos banners nas lojas e disponibilização de folhetos.
Outras negociações encontram-se em andamento visando o fortalecimento de uma parceria entre
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a empresa e a Região Escoteira do Rio de Janeiro.
16) Realizada reunião dos representantes da comissão da estátua com a chefe de gabinete da
Secretaria Municipal de Conservação, Adriana Conde Menezes, e a coordenadora de monumentos
da Prefeitura, Vera Dias. A comissão solicitou autorização para que o CCME indique um fiel
depositário para a estátua, já que caberá a esta instituição as ações de restauração e devolução
desse patrimônio. Foi dada orientação a respeito dos trâmites a serem seguidos e nomeado um
servidor, sr. Willian, que será o responsável pelo processo. O pedido de colocar no local uma
réplica, para que a original fique com o Movimento Escoteiro, foi negado. Entretanto, a estátua
original será reposicionada na mesma praça, de forma que fique mais visível, e bem perto do
busto de BP.
17) O CCME solicitou ajuda para a confecção de material a ser usado em campanha financeira
para a restauração da estátua. A diretoria financeira aprovou, com a condição de que o CCME
apresente previamente projeto detalhado e as devidas garantias de reembolso com os respectivos
prazos.
18) A diretoria financeira apresentou a projeção do mês de agosto.
19) No sentido de promover o redesenho organizacional da Região Escoteira do Rio de Janeiro, é
tomada a decisão da recisão contratual do gerente geral do escritório Rio. O diretor administrativo
adjunto Luiz Paulo Marques absteve-se de votar.
20) A diretoria administrativa apresentou as fotos e relatório da visita ao Chalé de Itatiaia, feito
pelo escotista Bertier Werneck (22GE).
21) Próxima reunião marcada para o dia 15 de agosto (quinta), no Escritório Regional.
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