ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 020

Local: Escritório Regional

Data: 12/09/2019

(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);
Luiz Paulo (coordenador);
David Izecksohn Neto (Coordenador de Negócios);
João Pedro Neves Drumond “Pepezito” (Rede de Jovens Líderes);
Gabriel Haedl (funcionário);
1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) O vice presidente André Leonardo apresentou o acompanhamento de indicadores da área de
de atuação de programas e apontou acertos e pontos a serem melhor observados. De modo geral,
todos estão caminhando dentro do esperado e planejado.
3) Gabriel apresentou a prévia do Plano de Comunicação da Região Rio para a gestão 2019 /
2024. O documento será apresentado na Reunião de Planejamento Estratégico. Os participantes
da reunião deram algumas sugestões para complementar o trabalho.
4) João Pedro trouxe a informação que os certificados do Fórum Regional de Jovens Líderes e
Encontro Regional de Jovens Líderes pontuarão para o Grupo Padrão, já a partir de 2019. Ele falou
também a respeito do Encontro Regional de Jovens Líderes marcado para 23 e 24 de novembro,
na sede do 13GE, e convidou a algum membro da diretoria a estar presente e dar uma das
oficinas. A Rede solicita a liberação de uma senha do Paxtu Regional para consultar jovens que
estão na idade de entre 18 e 26 anos. Outra solicitação é poder usar materiais que tenham
sobrado de eventos anteriores para que possam ser aproveitados nesta atividade, além de ajuda
com o coffee break. O Rio de Janeiro será a Região que levará mais representantes ao Encontro
Nacional de Jovens Líderes e é o maior efetivo que levamos em todos os tempos, que foi
incentivado através do processo seletivo para ajuda de custo para a ida.
5) David trouxe uma análise de balanços da Região Escoteira Rio, de 2009 a 2018. De forma a
embasar um planejamento de investimentos e análise crítica de gastos para a gestão e o futuro da
Região.
6) Agendada reunião para o dia 19 de setembro (quinta), no Escritório Regional.
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