ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 021

Local: Escritório Regional

Data: 19/09/2019

(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);
Dejair Silva (gerente operacional).

1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) A Região Escoteira Rio receberá a Medalha IFEC de Cidadania, do Instituto Interamericano de
Fomento à Educação, Cultura e Ciência. A entrega está marcada para dia 30 de outubro de 2019,
às 10h no Palácio Itamaraty, na Representação Oficial da ONU.
3) Recebido ofício do 15GE solicitando explicações quanto a acontecimentos acerca de seu pedido
de mudança de distrito. A diretoria responderá por correspondência oficial.
4) O presidente do 29GE, Renato Conde, veio pessoalmente à Região Escoteira Rio, e informou
que substituiu no Paxtu o CNPJ da UEB pelo do Rotary Club. Foi solicitado a ele que encaminhe a
carta do Rotary que autoriza esta alteração. A diretoria precisa que o Rotary faça um contrato de
comodato com o Estado, e que ceda o espaço ao Grupo Escoteiro. O caso será atualizado ao
Samuel (advogado regional) para que ele possa dar prosseguimento às tratativas.
5) Acompanhamento da organização dos eventos Torneio João Ribeiro dos Santos, Dia da Jângal e
do Torneio Caio Viana Martins. Solicitado ao funcionário Dejair que se reúna com a equipe de cada
um dos eventos futuros, juntamente com a Direção de Métodos Educativos, para passar o
direcionamento de como devem proceder para a organização deles. O João Ribeiro acontece no
próximo domingo, 22 de setembro, e tudo está dentro do planejado. A Prefeitura do Rio de
Janeiro, por conta do Rock in Rio e de outros eventos, terá dificuldades em apoiar o Dia da Jângal.
Materiais deste evento serão comprados na semana que vem, e os do Caio Viana Já foram
comprados. Sobre o evento de Espiritualidade, o diretor César trouxe informações a respeito de
reunião de alinhamento realizada dia 18. O evento será realizado no Horto do Fonseca, em Niterói,
sede do 49GE. O edital será publicado nos próximos dias e abertura das inscrições pelo Paxtu
Administrativo, pelo sistema de lotes.
6) O prestador de serviços Luiz Paulo trouxe um balanço dos cursos que acontecem
simultaneamente no próximo final de semana: Macaé, Quissamã e Zona Sul, e a entrada de uma
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pequena parcela dos recursos do Maracanã, referente a dois jogos, um de abril e outro de maio.
7) O diretor Rodrigo trouxe a pauta financeira, com a análise da previsão orçamentária deixada
pela última gestão. O orçamento do próximo exercício passará a ser elaborado com consultoria
profissional, baseado no que foi desenvolvido no ano em curso. O diretor mandou para a Comissão
Fiscal um email com a pauta de uma reunião que a diretoria pleiteia com os mesmos. A diretoria
financeira está negociando uma redução de tarifas na Caixa Econômica, onde temos o maior
montante de movimentação.
8) Próxima reunião marcada para o dia 26 de setembro (quinta), no Escritório Regional.

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível!

União dos Escoteiros do Brasil
Região do Rio de Janeiro
Rua Rodrigo Silva, 18 – 7º Andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ, Cep: 20011-040
Tels.: (21) 2533-9207
e-mail: secretaria@escoteirosrj.org.br
www.escoteirosrj.org.br

