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SÚMULA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
Diretoria Regional 

 
 
Data e hora: 09 de janeiro de 2023, das 20h às 22h10. 
 
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 Luís Cardoso França, Diretor de Relações Institucionais; 
Luciana Maria Sevo Timoszczuk Ribeiro, Diretora de Métodos Educativos; 
Márcia Mangueira Soares Vieira, Diretora Adjunta de Métodos Educativos; 
Maria Toshiko, Diretora Adjunta de Métodos Educativos; 
Neide Watanabe, Diretora de Mundo Melhor; 
Fernando Rosa Ramos, Diretor Adjunto de Mundo Melhor; 
Yara Lopes, Diretora de Comunicação; 
Francisco Lima dos Santos, Diretor Adjunto de Comunicação; 
Gimirson de Oliveira Moura, Diretor de Eventos; 
Leonardo Pereira da Silva, Diretor Adjunto de Eventos; 
Paulo Hiroshi Kishi, Diretor de Crescimento e Expansão. 

 
Assessoria: Daniella Avino, Gerente Regional. 

 
Oração: Luciana Maria Sevo Timoszczuk Ribeiro, Diretora de Métodos Educativos. 
 

 

 

 
1. Apresentações  
Encaminhamento: Rodrigo Ramos de Freitas, Diretor-Presidente, apresenta a nova Gerente Regional, 
Daniella Avino e solicita a apresentação pessoal de toda Diretoria.  
 

 

2. Relatório Anual 
Encaminhamento: Francisco Lima, Diretor Adjunto de Comunicação, informa que solicitou a ajuda do 
Caio Angarten para fazer a diagramação do Relatório Anual; informou também que Yara Lopes, Diretora 
de Comunicação e Marjorie Beatriz Marques Martins Silva, Coordenadora de Comunicação, enviaram 
email a toda Diretoria alinhando datas das reuniões e solicitando o preenchimento da planilha com as 
ações de cada área; além disso, informou que vai fazer orçamento externo para a impressão do material. 
Rodrigo pediu prioridade das Diretorias no envio deste material devido à importância do Relatório – que 
deve estar pronto antes da Assembleia Regional. 
 

 
3. Orçamento  
Encaminhamento: Lucas Jun, Diretor Financeiro, informou que vai colocar no Bitrix a solicitação de 
orçamento de cada área e ressaltou a importância de ter a informação correta para que o orçamento 
seja o mais realista possível. Comunicou que fez vários ajustes no orçamento vigente para diminuir 
custos, reviu contratos antigos, fez um reajuste nos aluguéis das salas da avenida Paulista e conseguiu 
preço melhor em telefonia e internet.  
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4. Métodos Educativos 
Encaminhamento: Luciana Timoszczuk, Diretora de Métodos Educativos, solicitou ajuda na divulgação 
dos Indabas que vão acontecer no início de fevereiro e comunicou que nestes Indabas serão incluídas 
todas as demandas vindas dos associados. Contou que está muito feliz por já termos 30 pessoas 
indicadas no CNGA (Curso Nacional de Gestão de Adultos que vai acontecer em fevereiro no CEJ) – o 
que mostra a melhora na relação dos associados do Estado com a Nacional.  
 

 
5. Relações Institucionais 
Encaminhamento: Matheus França, Diretor de Relações Institucionais, informou que solicitou à 
Comunicação o novo logo do Núcleo de Convênios a ser lançado em breve. Solicitou ajuda da Mayra 
Guidorizzi (funcionária do Escritório Regional) na busca de contratos antigos para fazer a atualização e 
contou ainda que está estudando novas formas de captação de recursos para dar uma melhoria 
substancial nessa área – tanto em nível regional, quanto municipal.  
 

 
6. Eventos 
Encaminhamento: Gimirson Moura, Diretor de Eventos, contou que vai fazer uma reunião com todas 
as áreas para entender a demanda e definir prioridades para, assim, implementar um fluxo de trabalho. 
Pediu um cuidado especial de todos para que respondam às solicitações no prazo para não atrasar toda 
comunicação do evento. Rodrigo ressaltou que todos os eventos estão sendo notificados com a devida 
antecedência e que é importante continuarmos assim. Finalizando, Gim informou que o Boletim do 
Encontrão deve sair ainda nesta semana.  
 

 
7. Comunicação  
Encaminhamento: Francisco Lima, Diretor Adjunto de Comunicação, informou que está em contato 
direto com a Thaís Guedes solicitando criações e logos das atividades e eventos. Está finalizando a 
formação da Equipe de lives – que foram muito elogiadas no ano passado; e está conversando bastante 
com a equipe sobre o relatório anual. Yara Lopes, Diretora de Comunicação, ressaltou a importância da 
urgência no preenchimento do formulário do Relatório Anual pois precisa organizar a demanda e finalizar 
no prazo.  
 

 
8. Mundo Melhor 
Encaminhamento: Neide Watanabe, Diretora de Mundo Melhor, informou que a equipe está em 
recesso, mas que o trabalho está sendo feito; pediu ajuda para divulgar o MutEPT, falou que também 
vai fazer lives para divulgar a pasta e que está elaborando manuais de trabalho para enviar às UELs. 
 

 
9. Administrativa  
Encaminhamento: Ana Letícia Bueno Perin Campos, Diretora Administrativa, informou que a 
contratação da nova Gerente Regional, Daniella Avino, foi efetivada. E que está acompanhando as 
demandas de reforma do Campo Escola Jaraguá; ainda não vão ser feitas todas as reformas 
necessárias, mas o básico estará pronto para o CNGA que acontecerá em fevereiro, no feriado do 
Carnaval.  
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10. Crescimento e Expansão  
Encaminhamento: Paulo HIroshi Kishi, Diretor de Crescimento e Expansão, informou que fez uma 
reunião com a Diretoria de Comunicação sobre o Relatório Anual e explicou a proposta do novo projeto 
de Expansão: oferecer descontos progressivos nas taxas dos eventos (trazendo 3 pessoas, 3% de 
desconto; 6 pessoas, 6% de desconto e assim sucessivamente com 15 e 20 pessoas); e ainda utilizar o 
Distintivo de Recrutador (previsto no POR), tanto ao jovem quanto ao adulto. Rodrigo afirmou que é 
preciso fazer uma avaliação dos impactos financeiros e, sendo viável, gostaria de lançar o projeto antes 
da volta das reuniões dos grupos neste ano. Luciana mostrou preocupação com a administração desse 
processo no Paxtu, visto que toda anotação deverá ser feita manualmente.  
 

 
11. Financeiro  
Encaminhamento: Lucas Jun, Diretor Financeiro, informou que o Orçamento Regional deve ser 
publicado um mês antes da Assembleia Regional, que acontece em 18 e 19 de março.  
 

 
12. Comissão Regional de Reconhecimento e Condecorações 
Encaminhamento: o prazo para a inscrição na CRRC termina amanhã, 10 de janeiro de 2023; 
recebemos 3 candidatos, mas nenhum deles é Jovem Líder. Ana Letícia vai prorrogar o prazo de 
inscrição por mais uma semana, vai conversar com a Rede Jovem e reforçar a importância da 
participação deles nesta Comissão.  
 

 
13. Participação da Diretoria nos eventos 
Encaminhamento: Rodrigo lembrou a todos que a Diretoria que participar dos eventos atuando como 
Diretores não paga o custo; já os Coordenadores pagam 50%. Gim informou que na planilha de cada 
evento já consta uma linha específica para a participação da Diretoria, mas que temos que estipular um 
limite para não onerar o evento e lembrou ainda da importância de colocar no custo do evento a 
participação de uma equipe de saúde. Fernando Rosa Ramos, Diretor Adjunto de Mundo Melhor, 
também mostrou preocupação com o custo do evento, visto que algumas pessoas estão deixando de 
participar por não ter condição de pagar. Rodrigo finalizou dizendo que precisamos ser mais ativos na 
captação de recursos, que os eventos regionais não estão com foco em lucro, e sim em não gerar 
prejuízos e que a proposta é ter um profissional no Escritório Regional para atuar somente nesta área; 
e solicitou ao Lucas Jun uma proposta financeira para todos os eventos.  
 

 
 
Redigi a presente súmula, 
 
 
 
DANIELLA AVINO 
Gerente Regional 
Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
 
 
De acordo com o relato, 
 
 
 
 
RODRIGO RAMOS DE FREITAS 
Diretor Presidente 
Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 


