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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número: 032            Local: Escritório Regional  

Data: 29/11/2019  (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 recebeu e aprovou as solicitações de condecorações de três medalhas  

Gratidão Bronze e um Tucano de Prata, do 123 GMar e três medalhas de Gratidão Bronze para o 4 

GMar.  

3) Trazido para a Diretoria Regional o caso da tentativa de reativação do 71GEMar. Há uma 

reunião agendada para o próximo sábado (30/11). Devido ao tempo em que ficou desativado, 

foram passadas orientações de como proceder para seguir os seis passos para reativar o grupo 

escoteiro. O interventor do grupo que foi nomeado por meio da resolução UEB-RJ-DR 02/2018, na 

tentativa de manter o GEMar aberto, Marcelo Mota, será convidado a uma reunião com esta 

diretoria, para que possa relatar as ações tomadas e o resultado do período da intervenção. 

4) A diretoria técnica apresentou uma pequena avaliação das coordenações que agiram no ano de 

2019. As coordenações serão orientadas a planejar suas ações para 2020 e atuar com mais força 

de ação. Será agendada uma reunião para o dia 25 de janeiro com todas as coordenações para 

alinhamento do trabalho e assinatura dos acordos de trabalho voluntário de todos para o ano de 

2020.  

5) A diretoria administrativa prepara o lançamento de edital de vagas de trabalho para 

profissionais no Escritório Regional. Todos serão uniformizados com 44 horas semanais de 

trabalho, com marcação de ponto eletrônico.  

6) Agendada reunião com o tema Grande Jogo com o escotista escolhido para a coordenação do 

evento Thiago Fernandes. Os assuntos abordados serão, edital, identidade visual e lançamento do 

evento para os associados.  

7) O diretor adjunto César Santos informa que está em busca de local para a realização do 

Congresso e Assembleia Regionais. Por enquanto, estão sendo prospectados os seguintes locais: 

Teatro Municipal de Niterói Oscar Niemeyer, Ciaga e Museu do Amanhã. 
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8) Acolhimento das denúncias 06/2019 e 09/2019 e encaminhadas à CEDR.  

9) Próxima reunião marcada para o dia 03 de dezembro (terça), no Escritório Regional.  

 

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível! 


