
SÚMULA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Diretoria Regional

Data e hora: 22 de setembro de 2022.

Local: Telepresencial.

Participantes:
Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente;
Vânia Ferrari, Diretora-Vice-Presidente;
Nanci Borges Rodrigues, Diretora Adjunta Administrativa;
Matheus Luis Cardoso França, Diretor de Relações Institucionais;
Márcio Aparecido Morato Nunes, Diretor Adjunto de Crescimento e Expansão;
Gimirson Moura, Diretor de Eventos;
Leonardo Pereira da Silva, Diretor Adjunto de Eventos;
Yara Guedes Lopes, Diretora de Comunicação;
Neide Watanabe, Diretora de Mundo Melhor;
Juliana Ferreira Batista, Diretora Jovem.

Oração de Abertura - Neide Watanabe

1. Calendário Regional para 2023.

Encaminhamento: Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente, reforça que hoje é o dia de bater o

martelo sobre os temas, e que o mesmo já foi ajustado junto com a área de métodos, ressaltou também que

o NRJL também já incluiu suas ações para 2023, após alinhamento entre a diretoria e a coordenação do

Núcleo.Após discutir mês a mês, a diretoria aprovou o calendário proposto, para que o mesmo seja

publicado na data de 30/11/2022.

2. Encontro com Gestores 29 DE

Encaminhamento: O diretor Regional de eventos, Gimerson Moura , relatou do evento desse encontro, que

se deu juntamente com as comemorações do aniversário do GE Aymorés. A reunião foi muito produtiva, e

trouxe a oportunidade de se ouvir as necessidades do distrito, e que se tratava de um momento de

satisfação estar com a diretoria regional, evidenciaram uma dificuldade com relação a realização de cursos,

pois o distrito está com dificuldades de fechar os cursos, e com isso a direção regional se comprometeu a

estar viabilizando ao menos 2 cursos com apoio da direção regional. O encontro foi muito produtivo e

permitiu aos participantes(Rodriguinho e GIM), a oportunidade de aproximação com os grupos do distrito.



3. Kilometros da Paz

Encaminhamento: Neide Watanabe, Diretora do Mundo Melhor, fez um relato do evento KM da Paz, um

evento interamericano, que se encerrou no Parque CERET – Anália Franco no dia 21/09/2022.Com a

participação de membros de outras associações escoteiras nacionais, o evento teve participação de jovens e

adultos.

4. Equipe Regional - Críticas/ Diretoria Regional - Próximas reuniões

Encaminhamento: Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente, cobra muita coerência, a todos da gestão,

pois ressalta que fomos eleitos com a proposta de fazer diferente, ressalta que os compromissos assumidos

pela gestão tem 3 anos para serem cumpridos, e entende que no processo tem erros e acertos, mas faz uma

avaliação positiva desses primeiros 6 meses. Ressaltou que espera que os membros da gestão tragam os

problemas para a gestão, e não para terceiros que nada podem fazer na resolução. Essa postura dentro dos

membros da gestão não são vistas como construtivas e não contribuem em nada para a construção da

gestão.

5. Valor dos Eventos

Encaminhamento: O diretor Regional de eventos, Gimerson Moura , faz um relato sobre como é montada a

composição dos cursos dos eventos regionais, ressalta a participação dos isentos, que criam impacto no

orçamento do evento. Então colocou os pontos importantes dos custos de cada participantes, e dos que vão

atuar na organização de cada evento.

Redigi a presente súmula,

RODRIGO RAMOS DE FREITAS

Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo


