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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número: 029            Local: Escritório Regional  

Data: 12/11/2019  (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 e aprovação da ata da reunião anterior.  

2) A diretoria regional recebeu e aprovou o pedido de concessão da medalha Velho Lobo à 

escotista Nádia Pacheco, do 95 GE.  

3) Aprovada a exoneração, a pedido, de Daniela Sondermann Bambino, do 1 GE, do cargo de 

Coordenadora Assistente do Ramo Pioneiro.  

4) A Diretoria Regional decide solicitar ao advogado regional, Samuel Alcântara, que produza e 
envie uma notificação extrajudicial para o 29GE, visto que a diretoria do grupo não informou 
qualquer atitude para solucionar a situação que gerou o processo que está tramitando contra a 
UEB – RJ. Esta notificação solicita que o grupo assuma o polo passivo da ação, ou que desocupe o 
espaço para que a dívida pare de crescer a cada mês de permanência, pois os potenciais prejuízos 
com bloqueio de recursos da Região Rio estão na ordem de 190.000,00, além dos 168.000,00 já 
bloqueados, e podem provocar ainda a penhora de bens da instituição. Caso o grupo decida 
assumir o polo passivo do processo, a Região Rio manterá o serviço jurídico no processo à 
disposição do 29GE, assim como o fez desde o começo do caso. 

A Diretoria Regional manterá ainda as tentativas que vêm sendo feitas junto ao governo estadual, 
no sentido de obter anulação da cobrança e renovação da cessão do espaço ao 29 GE. 

Esta decisão é tomada com base na situação dos processos 0164861-78.2012.8.19.0001 e 
0323843-64.2010.8.19.0001 e 0361601-72.2013.8.19.0001. 

5) Recebida a denúncia 05/2019 e encaminha à mediação.  

6) A Diretoria Regional recebe a denúncia 07/2019 e decide arquivar o feito, em virtude dos fatos 

apresentados e ser de entendimento de dois diretores regionais que presenciaram o ato em 

questão, de que a reclamação não procede.  

7) Próxima reunião marcada para o dia 16 de novembro (sábado), no Escritório Regional. 
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