ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Número: 002

Local: Escritório Regional

Data: 17/01/2020

(Rua Rodrigo Silva, 18 – 7° andar)

Participantes: 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) Recebidos e aprovados pedidos de condecoração para o 95GE, sendo seis medalhas de Bons
Serviços (duas de 20 anos e quatro de 10 anos) e três medalhas para o 16GE, sendo uma Velho
Lobo e duas de Gratidão Bronze.
3) A respeito dos pedidos de isenção de valor da Inscrição Anual, a Diretoria fez uma análise sobre
o percentual de inscritos isentos e vai orientar os grupos sobre esta possibilidade. Muitas UELs não
usam a isenção por desconhecer os trâmites necessários. Em contrapartida, neste levantamento
foram detectados grupos com alto percentual dos inscritos usando a isenção. Para permitir a análise
dos pedidos de isenção pelo Escritório Regional, será solicitado ainda o preenchimento completo dos
cadastros no Paxtu (especialmente escola ou local de trabalho do associado) e meios de contato
direto ao associado (telefone e e-mail do responsável do jovem ou do adulto isento). A Região Rio
vai fomentar a informação a respeito da isenção para que todos os grupos possam ter acesso e
registrar desta forma seus integrantes carentes.
4) A diretora administrativa informou que foi realizada a comunicação às empresas prestadoras de
serviços LPM Assessoria e Maria Brasileira a respeito da rescisão dos seus contratos.
5) Revitalização do Escritório Regional: Recebidas três propostas, sendo que uma foi entregue
parcialmente. Solicitado o contato com o responsável por esta para complementá-la e fazer o envio
de documento formalizando o orçamento.
6) Sobre a organização do Congresso Regional, selecionamos alguns nomes para palestrarem e
formarem grupos de estudos na ocasião. A diretoria técnica formulará os convites.
7) Decidido o lançamento de edital de contratação para vagas para trabalho profissional no Escritório
Regional. A etapa de recebimento de currículos começa ainda na semana de 20 de janeiro.
8) Reunião interrompida por conta de ocorrência de ruídos e tremores no prédio provocados por
obra realizada no andar inferior. Próxima reunião marcada para o dia 21 de janeiro (sexta), no
Escritório Regional.
União dos Escoteiros do Brasil
Região do Rio de Janeiro
Rua Rodrigo Silva, 18 – 7º Andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ, Cep: 20011-040
Tels.: (21) 2533-9207
e-mail: secretaria@escoteirosrj.org.br
www.escoteirosrj.org.br

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível!

União dos Escoteiros do Brasil
Região do Rio de Janeiro
Rua Rodrigo Silva, 18 – 7º Andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ, Cep: 20011-040
Tels.: (21) 2533-9207
e-mail: secretaria@escoteirosrj.org.br
www.escoteirosrj.org.br

