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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número: 034            Local: Escritório Regional 

Data: 19/12/2019   

Participantes: André Leonardo (Vice-Presidente);  

                    Geraldo D'Anil (Técnico); 

                    Rodrigo Babosa (Financeiro); 

                    César Santos (Técnico adjunto); 

                    Milene Ponce de Leon (Administrativo).                      

                    

1) Leitura da ata anterior. 

2) Exonerado do cargo de Coordenador de Negócios, David Izecksohn.  

3) A Diretoria nomeia neste ato, José Henrique, do 68 GE, como coordenador distrital adjunto da 

Região dos Lagos.  

4) A Diretoria nomeia neste ato, Flavio Campello Ribeiro, do 40GE, como coordenador de 

Radioescotismo.  

5) A Diretoria nomeia David Izecksohn, do 8GE e Renato Galves, do 59GE, como coordenadores de 

Gestão de Adultos.  

6) A Diretoria Regional recebeu a solicitação de uma Medalha Velho Lobo para escotista do 95GE, e 

encaminhou para o CAN.  

7) A respeito da solicitação de mudanças no regulamento da EqFor, solicitadas em reunião da equipe, 

a Diretoria Regional decide encaminhar o assunto para a nova coordenação de Gestão de Adultos, 

para que reformule e apresente novo encaminhamento até o final do mês de janeiro.  

8) Recebida e encaminhada à mediação a denúncia 10/2019. A denúncia 08/2019 recebe neste 

momento dilação de prazo em função da necessidade de se realizar a mediação no município em 

que o GE é sediado.  

9) Das quatro propostas apresentadas pelo funcionário Gabriel, na temática da comunicação três 

ficarão para avaliação futura, e sobre a criação de Ordens de Serviços está aprovada e entrará em 

uso no retorno do recesso.  

10) Três assuntos receberão uma atenção especial em forma de reuniões extraordinárias de 

diretoria, com a participação de convidados de acordo com os assuntos abordados. São eles: Grande 

Jogo, Assembleia e Congresso Regional e Sede Regional.  

11) Apresentado relato da reunião dos diretores André Leonardo e César Santos com a FERJ para 

tratar dos repasses da verba do Maracanã, e aproximação para discutir a melhor atuação dos 

Escoteiros em 2020 junto a esta instituição. 
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12) O CNPJ da União dos Escoteiros do Brasil – Rio de Janeiro foi bloqueado em virtude de uma 

ação de execução de dívida de IPTU por inadimplência do 6GE Natalino da Costa Feijó. O Escritório 

Nacional solicitou ao Presidente da UEBRJ para que realizasse o imediato pagamento a fim de 

viabilizar a conclusão dos contratos necessários para o JamCam, visto que o CNPJ da Nacional 

também foi bloqueado por conta deste problema. A Região pagou a dívida no valor de R$ 3.160,13, 

em acordo com o advogado do 6º e com o acerto de confissão de dívida previamente alinhavado de 

forma parcelada. Posteriormente, soubemos que há uma penhora judicial em bancos no valor de R$ 

7.116,75 (penhorado a mais do que o valor devido) advindo deste processo relacionado aos IPTUs 

de 2012 a 2014. Decisão tomada sobre o processo 0353572-28.2016.9.19.0001. Por fim, o diretor 

presidente do grupo procurou a Região oferecendo o pagamento da dívida, mas exigindo recibos 

com autenticação por autenticidade (com necessidade de presença física no cartório em horário de 

trabalho), o que a diretoria não considerou razoável, por ser uma exigência que não se aplica a um 

simples recibo. A diretoria regional, em contrapartida, ofereceu um recibo assinado pelo diretor 

financeiro e pelo vice-presidente e autenticado por semelhança (autenticação comum), o que não 

foi aceito pelo presidente do 6 GE. A diretoria buscará receber o valor de forma a não permitir que 

a dívida do grupo prejudique indevidamente as contas regionais.  

13) Após conversa com Marcelo Mota, interventor do grupo 71GEMar Almirante Valdemar Mota 

nomeado por meio da resolução UEB-RJ-DR 02/2018, a Diretoria Regional decide pela a desativação 

do grupo por não cumprir os requisitos mesmo após a intervenção.  

14) Próxima reunião marcada para o dia 27 de dezembro (sexta), na residência do diretor César 

Santos.  
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