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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

 

Número: 022            Local: Escritório Regional  

Data: 26/09/2019  (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) Recebido pedido de condecorações do 90º GEMar, sendo uma Gratidão Ouro e 6 de Gratidão 

Bronze.  

3) Recebido o processo 004.2019, enviado pela Comissão de Ética e Disciplina Regional, para que 

a Diretoria possa deliberar a respeito do relatório conclusivo. A decisão da diretoria acompanha o 

parecer da Comissão, e estabelece o prazo de 30 dias para que seja juntado o recibo da devolução 

do valor cobrado indevidamente da reclamante. O Diretor César Santos absteve-se na votação. O 

Vice Presidente André Leonardo trouxe também o assunto de tentativa de alinhamento de trabalho 

junto à CEDR. André vai agendar uma reunião com a Comissão para a semana do dia 30. 

4) O Presidente Leonardo Mandu informou um comprometimento de produzir fóruns de debate 
sobre a mudança do Estatuto Nacional. A proposta é dentro dos distritos com apoio dos 
coordenadores distritais formar duplas por um dos coordenadores distritais, e promover encontros 
presenciais e/ou virtuais, para debate do tema. Leonardo produzirá um cronograma e trará para 
apreciação em reunião futura.  
5) Comunicação e validação do Fórum Mundial de Educação. A proposta inclui um encontro, no 

formato mesa redonda, no sábado anterior ao evento, 7 de dezembro, com alguns dos 

palestrantes do Fórum. As inscrições para escotistas terão número limitado. No domingo, dia 8, 

haverá o evento Aldeia Global, aberto para o nosso público, com atividades escoteiras, na Praça 

Mauá e Boulevard Olímpico.  

6) O Vice Presidente André Leonardo apresentou uma prévia do Calendário 2020 e o Diretor de 

Métodos Geraldo D´Anil pediu para rever as datas de eventos, alinhando com a proposta discutida 

com os coordenadores de ramos.  

7) Alinhamento sobre a Reunião de Planejamento Estratégico.  

8) Criado um grupo de trabalho para análise de possíveis novos investimentos. 
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9) André Leonardo reviu o quadro de indicadores regionais para que possam ser acompanhados 

periodicamente, com metas a serem cumpridas no fim de um ano de trabalho.  

10) Retomada a pauta de alinhamento semanal com o escritório, para definição e 

acompanhamento dos assuntos que estão sendo trabalhados no momento, como eventos, cursos, 

compromissos e o que for necessário para o bom funcionamento da Região Rio.  

11) Feita a apresentação da proposta de Regulamento da Equipe de Formação, preparado por 

Ivan Bordallo com contribuição da equipe. O documento encontra-se em análise pela Diretoria.  

12) Nomeação dos novos coordenadores distritais: Leonardo Rangel, do 57GE, como coordenador 

do Distrito Zona Norte 4, com a exoneração de Álvaro Soares de Oliveira (a pedido); João Leandro 

de Lima, do 129GE, assume como adjunto do Distrito Norte Fluminense; e Paulo Cesar Pinto, do 

111GE, como coordenador adjunto do Distrito Zona Oeste 2. 

13) Pontuada a questão a respeito da Equipe de voluntários da Rede de Jovens Líderes para força 

de trabalho no Dia da Jângal.  

14) Próxima reunião marcada para o dia 03 de outubro (quinta), no Escritório Regional. 
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