
SÚMULA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Diretoria Regional

Data e hora: 18 de agosto de 2022.

Local: Telepresencial.

Participantes: Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente;
Vânia Ferrari, Diretora-Vice-Presidente;
Lucas Jun Sakajiri, Diretor Financeiro;
Ana Letícia Bueno Perin Campos, Diretora Administrativa;
Nanci Borges Rodrigues, Diretora Adjunta Administrativa;
Matheus Luis Cardoso França, Diretor de Relações Institucionais;
Luciana Maria Sevo Timoszczuk Ribeiro, Diretora de Métodos Educativos
Márcia Mangueira Soares Vieira, Diretora Adjunta de Métodos Educativos;
Neide Watanabe, Diretora de Mundo Melhor;
Yara Lopes, Diretora de Comunicação;
Francisco Lima dos Santos, Diretor Adjunto de Comunicação;
Juliana Ferreira Batista, Diretora Jovem;
Gimirson de Oliveira Moura, Diretor de Eventos;
Leonardo Pereira da Silva, Diretor Adjunto de Eventos;
Márcio Nunes, Diretor Adjunto de Crescimento e Expansão.

Assessoria: Rodrigo de Paula Caires, Gerente Regional.

1. Conversa com a Conexão Escoteira

Encaminhamento: Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente, abre a reunião com a participação

da equipe formada pela chapa da Conexão Escoteira. Nesse momento o presidente faz um relato sucinto do

que foi o encontro entre as duas propostas realizado no dia 09 de Maio de 2022. Entre os pontos

destacados, foi comentado sobre alguns itens da proposta da chapa da conexão escoteira que pretendem ser

aproveitadas pela gestão regional. Em especial, sobre a não utilização de um planejamento estratégico

regional e sim da criação de planos de ação regionais. Outro ponto de atenção para a gestão, é sobre o que

fazer com o CNPJ filial, pois esse tema necessita de estudo e cuidado. A direção regional afirmou que as

portas estão abertas a todos que quiserem trabalhar dentro da proposta da gestão, e aproveita o momento

para nomear a escotista Lidia Ikuta como Chefe de delegação paulista dos escoteiros da região de São Paulo

para o próximo Jamboree Mundial. Após a nomeação, os membros da chapa Conexão Escoteira saíram do

link da reunião.



2. Relato Encontro de Coordenadores

Encaminhamento: Luciana Timoszczuk, diretora de Métodos educativos, inicia um relato sobre o encontro

regional de coordenadores distritais da área de programa que aconteceu no 07 de Agosto de 2022 em Leme,

relata que Em clima leve e descontraído todos puderam trocar experiências, planejar ações para 2023,

conversar quanto às atividades que serão realizadas ainda em 2022 além de poderem trazer necessidades e

demandas dos distritos para a região.

Como marco do encontro, tivemos a discussão com os coordenadores a respeito das mudanças no programa

educativo e idades dos ramos, conforme demandado pela Diretoria Nacional de Métodos Educativos. O

diretor presidente parabenizou a todos os envolvidos.

3. Relato Conselho Consultivo: No mesmo evento dos coordenadores, houve a reunião do conselho

consultivo regional, na qual , conforme relato da Vice Presidente Vânia Ferrari, O ponto alto da reunião

foi a discussão do Manual do Comissário, com diversas intervenções e participação ativa de todos que

culminou na aprovação por unanimidade do mesmo.Seguindo a pauta do dia fizemos a apresentação de

todos os Comissários Distritais e da Diretoria Regional. Apresentamos e tiramos dúvidas quanto ao

orçamento compartilhado, nova ferramenta Bitrix de gerenciamento de processos regionais, nova

estrutura regional e parcerias regionais.

4. Expectativa da Diretoria

Encaminhamento:O Diretor presidente regional, traz uma expectativa dele e da vice-presidente, em

especial ao trato junto ao associado. Ele ressalta, que essa diretoria representa a gestão, e que há uma

necessidade de acolhimento e bom trato junto ao nosso associado, além de ter um perfil de disposição e

disponibilidade para a escuta ativa dos problemas e assuntos que para o associado é de importância.

Redigi a presente súmula,

RODRIGO RAMOS DE FREITAS
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo


