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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

 

Número: 013   Local: Escritório Regional  

Data: 22/07/2019  (Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar) 

Participantes:Lenardo Mandu (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) Com a presença dos dirigentes do 29GE Duque de Caxias, Renato Conde, Fábio Conde e Miguel 
Ângelo, o advogado Regional, Samuel David de Alcantara Prazeres, falou a respeito dos processos 
envolvendo uma dívida gerada pela cobrança a respeito da sede do grupo escoteiro. Fábio disse 
que esteve em reunião neste mesmo dia com o vice governador, Cláudio Castro, para tratar do 
assunto e pedir ajuda para resolver a questão. Segundo ele, o governante afirmou que o GE não 
pode sair de sua sede, pois desta forma, evita-se a favelização daquele terreno. O grupo completa 
66 anos neste ano, e está no local desde 1976, quando ele era pertencente à Prefeitura do Distrito 
Federal. O GE tem interesse em dar entrada em novo processo de cessão por mais 10 anos, e 
pedirá que os processos de cobrança sejam suspensos até que se consiga a solução vinda do 
Poder Executivo. A Diretoria Regional pediu que eles elaborem e enviem no prazo de 30 dias, um 
plano de ações para resolver a questão, e passar a usar outro CNPJ, que não seja o da Região 
Escoteira, de forma que qualquer dívida não recaia sobre os associados.  

3) Sobre os terrenos de Cordeiro, o advogado informou que está com dificuldades de encontrar 
outras empresas para orçar o serviço com o Patrol para limpar os terrenos.  

4) A diretoria decide NOMEAR o escotista Daniel Amaral Franco (13 GE) como Coordenador 
Adjunto do Ramo Pioneiro, no lugar de Rogério Bruggemann, exonerado a pedido.  

5) CONDECORAÇÕES: Concedidas 9 medalhas ao 75GAr e 9 para o 31 GE.  

6) Apresentado resultado financeiro do MutNikity. A retenção ficou na ordem de 16,96%, dentro 
do parâmetro esperado. O detalhamento dobre o financiamento coletivo está sendo preparado 
pelos coordenadores da atividade.  

7) Pauta financeira: Rodrigo Barbosa apresentou o levantamento de custos fixos , custos de 
pessoal e receitas referentes a maio. Leonardo Mandu pediu que sejam feitos os levantamentos 
dos meses anteriores, desde janeiro, para que possam ser comparados com o ano anterior. A 
partir de agora, estes cálculos devem ser mostrados na segunda reunião do mês.  

8)EVENTOS: Os próximos quatro eventos regionais (João Ribeiro, Dia da Jângal, Caio Viana e 
Espiritualidade) estão sendo parametrizados de acordo com o Caderno de Encargos Regionais.  

9) SELEÇÃO: Criação do portal Trilha de Carreira, como uma forma de disponibilizar informações 
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sobre as vagas e disponibilização de um formulário de inscrições. A seleção para a vaga de Auxiliar 
Administrativo terá um teste de língua portuguesa, e pedido conhecimentos básicos de escotismo, 
além de análise curricular e entrevistas pessoais.  

10) ESTÁTUA: Devolutiva da última reunião no CCME, em que foi discutido o nome do fiel 
depositário e os trâmites para que se entre com a documentação.  

11) Encontro Nacional de Comunicação: O funcionário Gabriel informou que, como já participou de 
dois eventos deste tipo, não seria interessante que seja ele a ir novamente. Ele sugeriu que se 
escolha um voluntário a representar o RJ nesta edição do encontro. A diretoria sugere o nome de 
Jéssica Constantino, do 33GE.  

12) Próxima reunião marcada para o dia 30 de julho (terça), no Escritório Regional. 

 

 

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível! 


