ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 025

Local: Escritório Regional

Data: 17/10/2019

(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);
Samuel Alcântara (Advogado Regional);
David Izecksohn (Coordenador de Negócios).
1) Leitura da ata da reunião anterior.
2) O Advogado Regional, Samuel Alcântara, trouxe a notícia de que um dos terrenos de Cordeiro
teria sido vendido em 1986, e não seria ainda da UEB, e sim do espólio. O caso está sendo
analisado. Ele informou ainda que as execuções fiscais ainda não foram arquivadas, e o valor
penhorado ainda não está liberado. Sobre a outra execução, estaão sendo planejadas estratégias
para mitigar o problema. Sobre o caso do 29GE, deliberado que o grupo seja notificado para que
em 30 dias, o Rotary assuma a responsabilidade do caso e a dívida pregressa, através de
documento, ou abra um CNPJ para o grupo, com a mesma finalidade.
3) Recebidas via malote e já entregues para a Diretoria do 1GE as condecorações que estavam
pendentes.
4) O coordenador David se dispõe a apoiar o mapeamento dos processos internos do escritório, de
forma voluntária, atuando como consultor administrativo. Ele estará no Escritório Regional para
analisar cada um dos tópicos necessários.
5) Com a licença médica do funcionário Gabriel, o escotista Roberto Rocha, do 77ºGE, se
apresentou como voluntário para suprir as necessidades urgentes da área.
6) Reformatada a comunicação do site regional, de forma que terá mais informação a respeito dos
acontecimentos das atividades e da região como um todo. Seguindo as melhores práticas de
outras regiões.
7) O diretor César Santos falou sobre o evento ocorrido na Decatlon, que é parte da parceria
estratégica firmada com esta instituição. Representantes da Região Rio participaram da atividade
especial promovida pela empresa no Dia das Crianças, coordenada pela equipe da Coordenação de
Relações Institucionais.
8) Registrado o início do processo de abertura em breve de um grupo escoteiro na cidade de Porto
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Real. Esta ação está em consonância com a estratégia de foco no interior.
9) Próxima reunião marcada para o dia 22 de outubro (terça), no Escritório Regional.
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