ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 016

Local: Escritório Regional

Data: 15/08/2019

(Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar)

Participantes:Leonardo Mandu (Presidente);
André Leonardo (Vice-Presidente);
Geraldo D'Anil (Técnico);
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 pela Diretoria Regional, pedido de exoneração de forma irrevogável do Diretor
Administrativo Adjunto, Luiz Paulo Marques. Aprovado o pedido.
3) O Coordenador de Gestão de Adultos, Ivan Bordallo, solicita autorização para convidar e
nomear para Diretor de Curso Básico (DCB) os formadores Alan Calixto e Henry Freitas, e para
Diretor de Curso de Insígnia de Madeira (DCIM), os formadores João Rodrigo, Fábio Rodrigo
Conde, José Luiz Costa Oliveira, Aline Conde e Teodomiro Rodrigues. A diretoria aprovou todas as
indicações.
4) Recebidos e aprovados pedidos de condecorações para duas medalhas Gratidão Bronze para o
45GE.
5) Discutida a necessidade de disponibilizar no site regional um espaço para condecorações, com
os respectivos formulários, como forma de democratizar o acesso aos grupos. O assunto será
pautado novamente em reunião posterior.
6) Analisado o momento do ano em que nos encontramos. Agosto deve ser o mês de projetar
ações para o ano de 2020. Este planejamento deve ser apresentado em 12 de setembro.
7) O diretor técnico, Geraldo D'Anil, apresentou os resultados da reunião realizada com os
coordenadores da área técnica. Segundo ele, foi extremamente produtiva, e foi feita a
apresentação do projeto da nova ficha para concessão de distintivos especiais. Na pauta, estavam
ainda as propostas de atividades para o ano 2020, projetos, ações, estudo de alterações no
Caderno de Encargos Regionais e a possibilidade de um acampamento de graduados do Ramo
Senior para janeiro, e do Ramo Escoteiro para fevereiro. Os coordenadores solicitaram novo
encontro, lembrando que todos se encontrarão novamente na reunião de Planejamento
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Estratégico.
8) Recebido convite para nossos jovens participarem da Caminhada Pela Tolerância Religiosa, a
ser realizada em 15 de setembro, em Copacabana.
9) O vice presidente André Leonardo trouxe a proposta da política de preços de cursos, novos
procedimentos e vouchers. Ele pediu que a diretoria analise os documentos para discussão na
próxima reunião.
10) André Leonardo e Ivan Bordallo fizeram vistoria no Campo Escola Geraldo Hugo Nunes. Este
trouxe para a diretoria propostas para melhorar o espaço e reativar o Campo 2, através da entrega
preliminar de orçamento para manutenção e melhorias para análise e deliberação em reunião
futura.
11) A diretoria administrativa informou que o Plano de Comunicação está a cargo do funcionário
Gabriel Neiva, e que vai solicitar uma data para apresentação, o quanto antes, a tempo do
Planejamento Estratégico.
12) Sobre o local para a apresentação do Planejamento Estratégico, César Santos trouxe a
informação de que ocorreu a passagem de comando na Marinha, e que as abordagens serão
retomadas com o CIAGA e o CEFAN.
13) Realizado acompanhamento a respeito do processo da venda dos terrenos de Cordeiro.
14) Leonardo Mandu falou a respeito da Reunião do Conselho Consultivo, que ocorrerá em São
Paulo em 17 e 18 de agosto, com todos os presidentes das Regiões Escoteiras do Brasil.
15) Mandu falou também sobre os preparativos para a a Reunião do Conselho de Administração
Nacional, em Curitiba nos dias 24 e 25 de agosto.
16) Rodrigo Barbosa falou a respeito do andamento do registro da Ata da Assembleia Regional,
informando que todas as exigências foram cumpridas.
17) Informado o extravio de uma mochila contendo um computador (laptop) e um projetor após a
realização do CP da Tijuca. O dirigente do 13GE, que abrigou o curso, Roberto Escossia, está se
empenhando para repor o material, de forma que a Região Escoteira não amargue o prejuízo.
18) Próxima reunião marcada para o dia 22 de agosto (quinta), no Escritório Regional.
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