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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número: 028            Local: Escritório Regional  

Data: 05/11/2019  (Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar) 

Participantes: André Leonardo (Vice-Presidente);  

                    Geraldo D'Anil (Técnico); 

                    Rodrigo Babosa (Financeiro); 

                    David Izecksohn (Coordenador de Negócios). 

                    

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

2) O diretor vice-presidente, André Leonardo, relatou a reunião ocorrida entre esta instituição e o 

subsecretário de planejamento e acompanhamento de resultados ligado à Secretaria da Casa Civil 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, Anderson Simões. Ele foi acompanhado da escotista Janine 

Hofmeister, no último dia 31 de outubro. Ele conta que foi proposta uma parceria entre os 

Escoteiros do Rio com o Centro de Operações Rio, no sentido de promover maior comunicação dos 

níveis de alerta da cidade, causados por chuvas ou outros problemas que afetem a mobilidade e a 

população como um todo. Foi acertada uma reunião no COR com a participação de adultos do 

movimento para acertar a participação da instituição no sistema.  

3) A diretoria relata entre si problemas com o funcionamento do Escritório Regional e necessidade 

de obras de readequação do espaço para melhor atender aos nossos associados.  

4) A respeito do Fórum Mundial de Educação Não Formal, o diretor Geraldo D’Anil se coloca  

à disposição para atuar no que for necessário durante a realização do evento.  

5) O coordenador David informou que está em fase de finalização do seu trabalho de observação e 

mapeamento do escritório regional, ao que se voluntariou, e solicita uma reunião de pauta única 

com a diretoria para relatar seus resultados e observações.  

6) Recebida a denúncia 06/2019 e encaminhada à mediação.  

7) Próxima reunião marcada para o dia 12 de novembro (terça), no Escritório Regional. 
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