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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

 

Número: 018   Local: Escritório Regional  

Data: 29/08/2019  (Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar) 

Participantes:Leonardo Mandu (Presidente); 

                   André Leonardo (Vice-Presidente); 

                   Roberto Cesar (Técnico Adjunto); 

                   Rodrigo Babosa (Financeiro); 

                   Milene Ponce de Leon (Administrativo);  

                   Luiz Paulo (Supervisor). 

 

   

1) Leitura da ata da reunião anterior. 

2) O Diretor Técnico Adjunto, Cesar Santos, informou que não há condecorações para a aprovação 

da diretoria. Ele disse ainda que chegaram ao Escritório Regional medalhas do grupo 16GE, que 

ainda não teve sua entrega agendada. 

3) O prestador de serviços Luiz Paulo apresentou projeto de evento para o final do ano, que 

acontecerá em paralelo ao 3º Congresso Mundial de Educação Não Formal. A ideia é utilizar a 

Praça Mauá, já que o Congresso será no Museu do Amanhã, e criar uma atividade vivencial 

escoteira na parte da manhã, culminando com a montagem, na parte da tarde, de uma enorme 

flor de lis no solo com tampinhas de garrafas. Após o evento, as tampinhas serão doadas a projeto 

que as vende para a compra de cadeiras de rodas.  

4) Apresentada a Resolução da Modalidade do Ar. Feita análise e aprovação do texto para que 

possa entrar em publicação.  

5) Feito convite para a equipe organizadora do Encontro de Gilwell para que possam participar da 

próxima reunião de diretoria. 

6) Feita análise do panorama de inscrição dos Cursos Avançados. Até esta data há 14 inscrições 

para o do Ramo Escoteiro (com 11 pagamentos), 13 para o Ramo Senior (9 pagos), 10 para o de 

Dirigente Institucional e 3 para o do Ramo Pioneiro. A orientação ao escritório é fazer contato com 

os interessados que não efetuaram pagamentos, e saber se ainda há interesse no curso. A 

avaliação a respeito da operacionalização dos cursos será feita pelo Coordenador de Gestão de 

Adultos, Ivan Bordallo.  

7) O Plano de Comunicação deverá ser apresentado à diretoria pelo funcionário Gabriel na reunião 

do dia 12 de setembro.  
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8) A respeito do Planejamento Estratégico, está confirmado o uso do INPAR, em Jacarepaguá. O 

evento contará com alimentação, e acantonamento para os que vierem de longe. A programação 

acontecerá das 8h Às 18h de sábado e de 8h às 17h de domingo. Para tal, convidaremos os 

coordenadores distritais e de equipe (ramo, modalidade, espiritualidade, formação, boa ação, meio 

ambiente), sendo uma vaga para cada coordenação. No caso de não poderem ir, podem ser 

substituídos por algum representante escolhido dentro de sua equipe. Disponibilizaremos também 

duas vagas para a Rede de Jovens Líderes. Deve ser enviado convite pessoal com pedido de 

confirmação de participação por email.    

9) A respeito dos terrenos de Cordeiro, o corretor enviou fotos novas do local, já com aparência 

um pouco mais limpa. Será pedido ao Advogado Regional que adiante os orçamentos necessários 

para uso da máquina Patrol.  

10) A respeito do caso do 29GE, foi enviado email ao grupo cobrando a substituição do CNPJ da 

UEB pelo do Rotary, como tinha sido acertado. Pedido também panorama do processo político e o 

envio do plano de ação, como combinado anteriormente. A diretoria do grupo será convidada 

novamente a uma reunião para a atualização das ações.  

11) Apresentado o orçamento do Dia da Jângal. Faltando pouco mais de uma semana para o 

encerramento das inscrições, este número está muito abaixo do esperado (368 inscritos). O diretor 

financeiro, Rodrigo Barbosa, lembra que é preciso definir um ponto de equilíbrio financeiro para a 

realização de eventos regionais. O orçamento do Torneio Caio Viana Martins ainda se encontra em 

ajustes com a equipe e será apresentado posteriormente.  

12) Efetivação do novo modelo administrativo do Escritório Regional. As ações se concentram em 

quatro linhas: administração geral (com Luiz Paulo), Eventos (com Dejair), Formação (com 

responsável a ser definido) e Crescimento e Expansão (com Ivan). Devemos comunicar aos 

associados este modelo e implementar estas ações o mais rápido possível, visando também a 

redução de gastos com pessoal.  

13) Próxima reunião marcada para o dia 05 de agosto (segunda), no Escritório Regional. 

 

 

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível! 


