
 

SÚMULA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Diretoria Regional

Data e hora: 13 de junho de 2022.

Local: Telepresencial.

Participantes: Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente;

Vânia Ferrari, Diretora-Vice-Presidente;

Matheus Luis Cardoso França, Diretor de Relações Institucionais;

Juliana Ferreira Batista, Diretora Jovem;

Gimirson Moura, Diretor de Eventos;

Yara Guedes Lopes, Diretora de Comunicação;

Francisco Lima dos Santos, Diretor Adjunto de Comunicação;

Neide Watanabe, Diretora de Mundo Melhor;

Fernando Ramos, Diretor Adjunto de Mundo Melhor;

Paulo Kishi, Diretor de Crescimento e Expansão;

Elcio Lopes, Diretor Adjunto de Métodos Educativos.

Assessoria: Rodrigo de Paula Caires, Gerente Regional.

1. Sessão Solene da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Encaminhamento: Matheus Luis Cardoso França, Diretor de Relações Institucionais, informa que no dia 04

de julho de 2022, a Região de São Paulo, irá ser condecorada, pela figura do Diretor-Presidente, Rodrigo

Ramos, com a mais alta comenda da ACSP, o Colar Carlos de Souza Nazareth, um reconhecimento aos

relevantes serviços prestados à sociedade paulista, especialmente, aos jovens. E que os escoteiros terão 80

vagas a fim de participarem da solenidade de entrega. Devendo ser providenciada uma listagem dos

interessados para o registro e reserva na cerimônia, com formulário eletrônico.

2. Reunião com os Comissários.

Encaminhamento: Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente, informa que agora que os estão

nomeados e e devidamente empossados, todos os Comissários Distritais, deverá ocorrer no dia 25 de junho

de 2022, a primeira reunião de apresentação e alinhamento de gestão e algumas capacitações necessárias

para o início da execução das atividades, proporcionando apoio e autonomia às Comissões Distritais.

3. Conecta Sampa.

Encaminhamento: A Diretoria Regional ajustou os últimos detalhes para a realização do “Conecta Sampa”,

alinhando, inclusive, a participação da maior parte da Diretoria desde a Sessão Solene de Abertura para a
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relação com as as autoridades locais. Está prevista a participação de um mil e trezentos associados e

convidados. Aprovados e autorizados, por fim, os valores finais para aquisição de suprimentos à realização

do evento. Inclusive finalizando as últimas contratações para manutenção da qualidade e segurança para a

execução das atividades no evento.

4. Relatório dos Cursos de Formação Intermediários e do EAD.

Encaminhamento: Elcio Lopes, Diretor Adjunto de Métodos Educativos, informa que por conta de os

Cursos Intermediários terem sido planejados pela gestão anterior e serem realizados por essa gestão,

precisaram de alguns ajustes e reorganização com os diretores dos cursos, para a finalização e realização

destes. Rudner Queiroz, realizou ajustes na plataforma EAD que apresentava algumas anomalias que

ocasionaram certa lentidão na organização das aulas. Todavia, todas as questões foram resolvidas em

tempo. Mas, relata que houve baixa adesão dos associados na participação destes cursos. Informa, ainda,

que novas equipes já estão compostas e operantes para a condução e melhorias dos processos formativos

regionais, como os grupos de trabalho de Ciclo de Vida do Formador, Gestão de Adultos e de Assessores

Pessoais de Formação. Elcio traz, ainda, a informação de que está em fase de revisão pela Diretoria Regional,

juntamente com os Coordenadores Distritais de Gestão de Adultos (CDGA), os critérios para indicação nos

Encontros de Capacitação de Formadores (ECF), para trazer uma forma mais assertiva e democrática.

Redigi a presente súmula,

assinado eletronicamente
RODRIGO CAIRES
Gerente Regional

Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo

De acordo com o relato,

assinado eletronicamente
RODRIGO RAMOS DE FREITAS

Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
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Assinaturas

Rodrigo de Paula Caires
CPF:278.725.018-13
Assinou como Parte

rodrigo.caires@escoteiros.org.br
IP: 177.139.166.49

29/07/2022 19:34:23

Rodrigo de Paula Caires
Assinatura eletrônica

LEXIO

Rodrigo Ramos de Freitas.:
CPF:307.246.318-28
Assinou como Parte

rodrigo.ramos@escoteiros.org.br
IP: 179.113.92.124

29/07/2022 19:39:24

Rodrigo Ramos de Freitas.:
Assinatura eletrônica

LEXIO
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