
SÚMULA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Diretoria Regional

Data e hora: 03 de outubro 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;
Neide Watanabe, Diretora de Mundo Melhor;
Yara Lopes, Diretora de Comunicação;
Francisco Lima dos Santos, Diretor Adjunto de Comunicação;
Leonardo Pereira da Silva, Diretor Adjunto de Eventos;
Márcio Nunes, Diretor Adjunto de Crescimento e Expansão.
Paulo Kishi, Diretor de Crescimento e Expansão.

Assessoria: Rodrigo de Paula Caires, Gerente Regional.

1. Atualizações das ações da Diretoria de Crescimento e Expansão.

Encaminhamento: Neste último fim de semana, realizou-se a inauguração do Grupo Escoteiro Pen Life, que

trouxe uma nova proposta da prática do Escotismo como parte da grade curricular desta escola particular.

Em São José dos Campos, a equipe está em contato com a Igreja Batista para um encontro de apresentação

do Escotismo. Ainda, há estudos e inícios de tratativas para a abertura de uma UEL na Basílica de Aparecida.

Há a proposição de se utilizar o modelo do programa “Recrutador” para que os associados possam obter

descontos na taxa associativa anual, para fomentar o crescimento da instituição. Além disso, foi criado um

Grupo Regional de Crescimento e Expansão, para a viabilizar ações da pasta. Tratativas com o SESI

Votorantim e a Igreja Quadrangular, para esta última, como exemplo do que é praticado na Região do

Paraná, estão sendo realizadas. Recebidos e encaminhados para esta diretoria, 41 contatos de intenção para

abertura de novas Unidades Escoteiras Locais.

2. Atualizações das ações da Diretoria de Mundo Melhor.

Encaminhamento: finalizou-se a montagem da equipe de Mundo Melhor, preparando e capacitando os

membros da equipe Regional com o apoio dos Coordenadores Nacionais, recebidas demandas de



diversidade e inclusão e mensageiros da Paz através do e-mail mundomelhor.sp@escoteiros.org,br. E estão

em fase de construção as oficinas de capacitação para os Coordenadores Distritais de Mundo Melhor, para

realização no início de 2023. E, ainda, para o início de 2023 a estruturação do MuEPT com a inclusão de

todas as áreas de Mundo Melhor, disponibilizando a programação de forma descentralizada e com o apoio

de uma Live. Segue caminhando, a campanha de doação de vestuários escoteiros para aqueles associados

que mais precisam.

3. Atualizações das ações da Diretoria de Eventos.

Encaminhamento: estão sendo realizados os preparativos do CATAr de Jovens e do Acampamento de

RadioEscotismo. Reuniões estão sendo realizadas com os Núcleo Regional de Jovens Líderes sobre as

Conversas Temáticas, parque Wet'n Wild, para o “Encontrão” e para a realização da Assembleia Regional

Escoteira de 2023. Ainda, haverá a reunião no dia 04/10/2022, com as coordenações dos eventos que

ocorrerão em 2023, de modo a ajustar os processos na realização dos eventos regionais, através de um

cronograma de ações e definição das matrizes de responsabilidade.

4. Atualizações das ações da Diretoria de Comunicação.

Encaminhamento: Lives estão sendo realizadas, com boas interações e suporte e, para este mês, temos a do

Ramo Sênior. Diversas postagens no Site, Instagram e Facebook. Está em fase final, a construção do plano

regional de solicitações para a equipe regional de Comunicação, para melhor organização e padronização no

atendimento às diversas demandas. Reestruturação do Site Regional e do O’Cardim. Foi iniciado o #TBT

Escoteiro, com seleção de fotos e publicação para quem utilizou a hashtag.

5. Atualizações das ações da Diretoria Administrativa.

Encaminhamento: em fase de reestruturação do Escritório disponibilizando melhor apoio e atendimento

aos associados com a adequação às tarefas dentre a equipe de analistas, a contratação de Recepcionista e da

nova Analista de Programa, locação da sala no 8º andar para depósito de materiais e equipamentos,

liberando o espaço da Casa do Escoteiro, para as diversas atividades, pelos associados.

6. Atualizações das ações da Diretoria de Relações Institucionais.

Encaminhamento: como prioridade da pasta, a revalidação da Sessão de uso do Parque Estadual do

Jaraguá, com o nosso Centro Escoteiro Jaraguá, onde no dia 04/10/2022, será realizada reunião inicial com

o Diretor do Parque Estadual do Jaraguá. Outras providências caminham com o restabelecimento das

parcerias, para maior benefícios aos associados, inclusive nesta última semana, com a faculdade FECAP, com



um olhar para além dos descontos, criando um novo nome para este “Grupo de Convênios”, criação do fluxo

para articulação para parcerias e a readequação dos termos e documentações para estas ações. Com a

promoção e disponibilização de espaços para exposição dos parceiros nos Eventos Regionais, além de

brindes promocionais, disponibilizados por estes parceiros. Com tratativas e disponibilização especial para

os membros do Serviço Profissional Escoteiro, para contribuir com a constante capacitação da equipe, e de

espaços para eventos regionais escoteiros. Recentemente, participou Thays Aguiar Soares, Diretora Adjunta

de Relações Institucionais, do XV Encontro Nordeste de Escotistas e Dirigentes (ENED), na Cidade de

Teresina, estado do Piauí, entre os dias 23 e 25 de setembro, onde, representando a Região de São Paulo,

palestrou sobre “Relações Institucionais com a comunidade local”. Ainda participou de oficinas sobre as

novidades do Nível Nacional, novas condecorações e novos livros de atividades, com grande interação com

os Escotistas e Dirigentes daquela região, estabelecendo uma ótima relação entre a Região do Nordeste e a

Região de São Paulo.

7. Atualizações das ações da Diretoria Financeira.

Encaminhamento: está em fase de estruturação, a criação da previsão orçamentária para o próximo

exercício. Realizada a entrega dos cartões de Créditos Corporativos para todos os Distritos Escoteiros onde,

nominalmente vinculado ao Comissário ou Comissária Distrital, possa ser utilizado tanto para utilização dos

recursos oriundos do Orçamento Regional Compartilhado e depósitos dos recursos do próprio distrito para

melhor transparência e utilização dos valores de cada Distrito Escoteiro, Grupo de Trabalho de Captação de

Recursos, no dia 05/10/2022, para estruturação do Curso Regional de Captação de Recursos e demais ações

da pasta.

8. Atualizações das ações da Diretoria de Métodos Educativos.

Encaminhamento: Indicados os voluntários e Profissionais Escoteiros, para a participação no Seminário

Nacional de Métodos Educativos a ocorrer no dia 28 de Outubro. O Diretor Regional Adjunto de Métodos

Educativos, com ênfase em Gestão de Adultos, Élcio de Souza Lopes, solicitou exoneração do cargo, por

questões pessoais. Em seu lugar, a diretoria regional nomeou Maria Toshiko Yamawaki.

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


