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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 

Número:  35          Local: Casa do Diretor César Santos 

Data: 27/12/2019   

Participantes: André Leonardo (Vice-Presidente);  

                    Geraldo D'Anil (Técnico); 

                    César Santos (Técnico Adjunto); 

                    Milene Ponce de Leon (Administrativo); 

                    Thiago Fernandes Pinto (111GAr).                      

                    

1) Os diretores de Técnicos apresentaram o escotista Thiago Fernandes, como o coordenador do 

Grande Jogo Regional de 2020. Foram discutidas as seguintes ideias:   

• O desafio é ter uma cota de participação com o primeiro lote ao valor de R$ 15; 
• Foi feita uma análise do balanço financeiro do Grande Jogo de 2019 para estudar a viabilidade 

deste valor de cota; 
• Entre as ideias de inovações estão a participação de Desbravadores, Bandeirantes e escolas 

da rede pública e particular. Haveria uma sinalização especial para as bases que cada público 
pode cumprir; 

• O tema será o tema anual, mas precisa usar o marco simbólico;  
• Entre as ideias está a de haver um homenageado para cada ramo (Lobinho – Maria Pérola 

Sodré; Escoteiro – Geraldo Hugo Nunes; Sênior – Ivan Bordalo; Pioneiro – André Pereira 
Leite);  

• Criação de uma “aldeia global” (Rio Scout 2020) com stands de empresas e instituições, além 
das coordenações. A princípio, serão convidados: Sesc, Decathlon, Ensina Mais, Secretaria 
de Meio Ambiente, HemoRio, COR, FioCruz, RadioEscotismo, Meio Ambiente, Museu 
Nacional, CCME, Cruz Vermelha, Cobras Distintivos, Bandeirantes, Desbravadores, Defesa 
Civil, 1º Distrito Naval, Musal, CML, ECOcopo, patinetes, Cedae e Light. Item a cargo da 
Coordenação de Relações Institucionais; 

• No palco, atividades definidas por horários, para os adultos e outras pessoas que estiverem 
no local. As atividades podem ser: zumba, yoga, meditação, tai chi chuan, capoeira, fit dance, 
oficina de silk (Telas com dizeres: “Eu participei”, “Eu sou pai de apoio”, e outras deste tipo); 

• Criação de uma gincana prévia, durante a semana escoteira. O distintivo do evento será 
dividido em dois. Uma metade será para quem participou da gincana, e a outra será para o 
Grande Jogo; 

• A inscrição do adulto será em uma opção de equipe de trabalho: comunicação, saúde, 
programa, secretaria, almoxarifado, logística, fórum de presidentes (confirmando a 
participação no Fórum de Presidentes, com isenção do valor da inscrição); 

• O regulamento já entra em fase de produção pelo coordenador do evento; 
• Sondar a possibilidade das Forças Armadas cederem tendas para a enfermaria. 

 
2) A Diretoria Regional aprova a resolução 04/2019 que disciplina a Contribuição Associativa Regional 

das Unidades Escoteiras Locais (UELs) para o ano de 2020. 

3) A Diretoria Regional aprova a resolução 05/2019 que estabelece os valores para participação em 

cursos e outras iniciativas de formação para o ano de 2020. 
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4) A Diretoria Regional aprova a resolução 06/2019 que estabelece orientações acerca da 

implantação da Política Nacional de Adultos dos Escoteiros do Brasil na Região do Rio de Janeiro.  

5) A Diretoria Regional apreciou e deliberou a respeito do PI 004/2019.  

6) Exoneração do escotista José Carlos Ferreira Cardoso, do 87GAr do cargo de Coordenador Adjunto 

da Modalidade do Ar.  

7) Nomeação do escotista José Carlos Ferreira Cardoso, do 87GAr para o cargo de Coordenador de 

Relações Institucionais para Organizações Militares.  

8) Recebida a denúncia 11/2019, e encaminhada à mediação.  

9) Próxima reunião agendada para 14 de janeiro de 2020 no Escritório Regional.  
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