ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 031

Local: Escritório Regional

Data: 21/11/2019

(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);
Marina Jurich Barbosa (Financeiro Adjunto);
Milene Ponce de Leon (Administrativo).
1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2) A Diretoria Regional recebe a denúncia nº08/2019 e decide enviar para mediação.
3) A diretora Administrativa Milene Ponce de Leon, informa que alinhou com a empresa que presta
serviços de RH, M.Tavares, as férias coletivas dos funcionários para acontecer a partir do dia 18 de
dezembro de 2019, indo até 5 de janeiro de 2020. Dia 17 de dezembro, último dia de
funcionamento do Escritório Regional, será a confraternização de final de ano com funcionários,
diretoria e equipes das coordenações regionais.
4) A diretora Administrativa Milene Ponce de Leon, relata reunião feita com o escotista Roberto
Rocha, do 77GE, a respeito de colaboração voluntária com a Comunicação, principalmente com
relação ao período de férias do funcionário deste setor, Gabriel Handl.
5) O diretor de Métodos Educativos, Geraldo D’Anil, expôs suas ideias a respeito das novidades
para o Grande Jogo Regional de 2020. A diretora Milene relata que as negociações para o uso do
espaço do Monumento aos Mortos da 2ª Guerra Mundial estão bem avançadas. Esta instituição
aguarda somente a confirmação de vaga disponível para a data do nosso evento.
6) A diretoria de Métodos Educativos informa a respeito do avanço em relação à proposta de
ajustes no Caderno de Encargos Regionais. Será criado um quadro lógico de datas e prazos, de
forma que os coordenadores dos eventos promovidos para os nossos associados possam ter mais
facilidade de acompanhamento das ações necessárias.
7) Recebida a denúncia 08/2019 e encaminhada para mediação.
8) Próxima reunião marcada para o dia 29 de novembro (sexta), no Escritório Regional.
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