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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número: 019   Local: Escritório Regional  

Data: 05/09/2019  (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). 

 

1) Leitura da ata da reunião anterior. 

2) Aprovadas três condecorações solicitadas pelo 96GE, sendo duas de Gratidão Prata e uma 

Gratidão Bronze. 

3) A Coordenadora Distrital Glenda Baroc encaminhou à Diretoria Regional um assunto do distrito 

que representa, que é o pedido de maior orientação no Ramo Escoteiro, sobretudo para a 

obtenção de distintivos especiais, pois teve a informação de que ele poderia ser liberado ainda que 

haja pendências de itens de progressão.  

4) A Diretoria Regional oficializa o atendimento a pedidos de dois grupos escoteiros, que 

solicitaram mudança de distrito. O 15GE sai do Niterói 1 e vai para o Niterói 2, e o 155GE sai do 

Distrito Região dos Lagos e vai para o Norte Fluminense.  

5) Confirmada para a próxima reunião da Diretoria Regional a apresentação de todas as diretorias 

acerca dos planos para o ano de 2020. Convidados para esta reunião os funcionários Gabriel 

Handl, Ivan Bordallo, o prestador de serviços Luiz Paulo e o escotista David Izecksohn Neto. 

6) Aprovada a proposta de redação do boletim informativo da Região Rio.  

7) A Diretoria Regional emitirá convite para reunião com a Comissão Fiscal, disponibilizando duas 

datas para que eles possam fazer a escolha. Para facilitar a comunicação, ofereceremos um email 

institucional e uma caixa de correspondência interna para a CFR. 

8) A diretoria do 29GE ainda não respondeu às mensagens enviadas por esta diretoria por email e 

mensagem eletrônica via aplicativo para Fábio Conde. Pediremos ao Advogado Regional Samuel 

Alcântara que envie pedido de ações para as tratativas.  

9) Próxima reunião marcada para o dia 12 de setembro (quinta), no Escritório Regional. 

 

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível! 


