ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 026

Local:

Data:22/10/2019

Escritório Regional
(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);
DavidIzecksohn (Coordenador de Negócios).
1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2) Sem nomeações e condecorações para indicar.
3) Pauta administrativa. A diretora Milene informou o andamento das ações administrativas da
semana, incluindo a preparação dos próximos eventos e organização interna de funcionamento do
escritório regional.
4) O diretor Rodrigo Barbosa informou a respeito da pauta financeira e também que as despesas
de dois eventos do ano passado – AcampLobo e Arpe – foram lançadas em janeiroe fevereiro de
2019, o que produziu resultado positivo no balanço de 2018 e trará reflexos negativos para o
resultado deste ano.
Seguem os valores:
Janeiro:
R$31.680,98 de despesas ref. Acamplobo
R$40.521,13 de despesas referentes ao ARPE
Fevereiro:
R$9.692,00 de despesas referentes ao ARPE
Ou seja, JANEIRO + FEVEREIRO:
despesas ref. Acamplobo R$31.680, 98
despesas ref. ARPE
R$50.213,13
TOTAL = R$81.894,11 referentes ao ano de 2018 e lançadas nos balancetes de 2019.
Está sendo feita uma tratativa de alinhamento de datas para uma reunião da Comissão Fiscal
Regional com a diretoria financeira. Será enviada solicitação para reunião, atendendo o Artigo 23
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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
do Regulamento Regional da Região Rio, alínea C, Parágrafo 2º. A data sugerida será sábado, 26
de outubro. Até o momento, a Comissão Fiscal Regional não emitiu relatórios a respeito dos
balancetes publicados.
5) A diretoria aprovou a resolução 003/2019 a respeito da reformatação do processo de concessão
de distintivos especiais, trazida pelo diretor Geraldo D’Anil. Os formulários serão passados para a
área de Comunicação para que sejam formatados e divulgados simultaneamente com a resolução.
6) Deferido pedido da coordenação do evento de espiritualidade de prorrogação das inscrições até
o dia 4 de novembro (segunda feira). As inscrições, que estavam sendo feitas apenas por lote de
grupos, serão abertas também através do Meu Paxtu.
7) Próxima reunião marcada para o dia 31 de outubro (quinta), no Escritório Regional.
Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível!
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