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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

 

Número: 017   Local: Escritório Regional  

Data: 22/08/2019  (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 (Supervisor). 

 

1) Leitura da ata da reunião anterior. 

2) Contratação de Luiz Paulo Marques Filho para prestação de serviços por até 12 meses, como 

supervisor administrativo financeiro do Escritório Regional Rio. 

3) O 1ºGE solicitou medalhas de Bons de Bons Serviços de 15 anos e de 5 anos.  

4) Agendada a entrega do Troféu Longevidade ao 11ºGE, para o sábado, 24 de agosto.  

5) Recebido o convite do Governador Wilson Witzel e do Secretário Otávio Leite, para o Salão do 

Turismo do Rio de Janeiro, que acontece de 22 a 25 de agosto no Pier Mauá.  

6) O presidente Leonardo Mandu, trouxe assuntos discutidos na Reunião do Conselho Consultivo, 

ocorrida em São Paulo, com as presenças de presidentes de regiões escoteiras de todo o País. 

Alguns projetos apresentados chamaram muito a nossa atenção e serão estudados para uma 

possível implantação futura. Todo o material apresentado, em slides, será compartilhado com a 

diretoria.  

7) Feito acompanhamento dos trabalhos das pastas, preparando para a apresentação de todas 

ações para o ano de 2020 na reunião do dia 12 de setembro.  

8) André Leonardo apresentou a planilha de acompanhamento de ações, que deve passar a 

integrar os assuntos fixos das reuniões de diretoria. Através dela, temos como acompanhar o 

desenvolvimento dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral para a escolha da 

Diretoria Regional 2019-2022, de forma a honrar o que foi prometido e prestar contas aos 

associados sobre o cumprimento das mesmas. 

9) André Leonardo apresentou também uma minuta de proposta de redesenho organizacional do 

escritório. O projeto encontra-se em análise.  

10) Apreciado o Plano de Investimentos para o Campo Escola Escoteiro Geraldo Hugo Nunes, de 
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Magé. O documento preparado pelo funcionário Ivan Bordallo, detalha todas as ações necessárias 

para a manutenção e revitalização dos campos 1 e 2. A princípio, seriam necessários R$ 6 mil para 

a recuperação inicial da casa do Campo 2 e uma verba regular para a manutenção do Campo 

Escola como um todo, oferecendo melhores instalações e segurança para nossos associados. O 

diretor financeiro Rodrigo Barbosa irá avaliar a possibilidade de implantação do projeto. 6 mil para  

11) Apresentadas e aprovadas as novas resoluções a respeito de cursos oferecidos pela Região 

Rio. Feita análise dos mesmos e aprovação. Encaminhe-se para publicação. 

12) O diretor financeiro Rodrigo Barbosa informou que continua o acompanhamento da 

discrepância financeira. Está agendada reunião com o escritório de contabilidade para a sexta, dia 

23 de agosto. Será solicitado um parecer sobre o assunto, que será encaminhado à Comissão 

Fiscal.  

13) Rodrigo informou que está preparando uma comparação das tarifas vigentes nos bancos em 

que a Região Rio tem conta.  A intenção é reduzir os custos financeiros das movimentações.  

14) Solicitado ao funcionário Dejair as planilhas de custos dos eventos Caio Viana e Dia da Jângal.  

15) Geraldo D'Anil trouxe a informação de que o Encontro de Espiritualidade está com o 

andamento já adiantado pelo coordenador, mas que a data coincide com uma das etapas do 

ENEM. A diretoria decidiu pela manutenção da data inicial. 

16) A diretora administrativa trouxe o panorama de inscrições dos cursos. A baixa adesão aos 

Cursos Avançados é visível, mesmo com a reabertura de turmas feita a pedido dos associados. 

Alguns correm o risco de cancelamento. Os diretores da área técnica vão enviar mensagens aos 

coordenadores do ramo para lembrar da data limite de inscrição e pedir divulgação para os 

mesmos.  

17) Sobre a reunião de Planejamento Estratégico, o CIAGA e o CEFAN ainda não deram resposta. 

Por outro lado, foi feito contato com a diretoria do 148GAr para o uso de sua sede, que fica no 

INPAR, em Jacarepaguá. As negociações estão adiantadas.  

18) Registre-se que este é último dia acordado com a diretoria do 29GE para a apresentação de 

um plano de ações para resolver o problema de sua sede. Faremos contato para receber algum 

posicionamento.  

19) Próxima reunião marcada para o dia 29 de agosto (quinta), no Escritório Regional. 
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