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Aos oito dias do mês de abril de 2018, as 9:22h, reunidos na sede regional situada na Rua Conde 
do Irajá, 1127, Recife - Torre - PE, presentes os representes das Unidades Escoteiras Locais 82º o 
Sr. Antônio Domingos, 5º a Sra. Tânia Scherer, 27º Hélio Júnior, 26º Ivaldo Vieira do Nascimento, 
61º Ester Norberto, 38º Rhayanne Mayara, 107º Valdemir Gomes e 96º Viviany Dias, 40º Márcio 
Gomes, 25º Célio Ramos, 105º Antônio Marcos, 30º Jair Lira, presentes, ainda, o Sr. André Muniz, 
Andrea Perales e os diretores regionais Ivanildo Soares, Alex Rocha e Fábio Gomes, justificadas 
as ausências dos demais diretores devido a participação no Curso Preliminar e o chefe Ricardo 
Barreto por motivo de trabalho. O diretor presidente, chefe Fábio Gomes, convocou a todos para 
saudação ao pavilhão nacional e logo em seguida o chefe Valdemir Gomes fez a oração. Fábio 
iniciou a apresentação da pauta falando que iria inverter a ordem em virtude da necessidade do 
Sr. André Muniz se ausentar para participar do curso preliminar que está ocorrendo no batalhão 
de choque da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Apresentado o vídeo institucional sobre 
métodos educativos, passou o chefe Fábio a leitura da resolução 001 de 2018 que trata da 
criação do encargo de coordenador de programa educativo, ressaltando que o encargo somente 
poderá ser exercido de forma exclusiva, como prega o artigo 3º da resolução, justificando tal 
necessidade diante das atribuições que serão exercidas e da disponibilidade que será exigida, 
comentou que a sede regional deverá ser movimentada já nos próximos meses com a realização 
de encontros, após passou a leitura da nomeação do Sr. André Muniz para o encargo de 
coordenador de Programa Educativo. André Muniz foi convocado para discursar, oportunidade 
em que realizou sua apresentação pessoal e que entende a criação da coordenação como um 
crescimento para a região escoteira, uma vez que é uma tendência nacional apresentada no 
seminário de métodos educativos, informando que nos próximos dias apresentará seu plano de 
trabalho. O chefe Valdemir Gomes pediu a palavra e elogiou a criação da coordenação, sugerindo 
que o coordenador conheça a realidade de cada grupo adotando o cuidado com a comunicação 
com as pessoas que formam cada grupo. O chefe Hélio elogiou a nomeação do chefe André para o 
encargo, relatando experiências anteriores com o chefe André Muniz. O chefe Baia parabenizou o 
chefe André pela nomeação e solicitou que a nova coordenação entrasse em contato com os 
diretores de métodos educativos para que estes passem suas demandas. A chefe Andrea Perales 
parabenizou o chefe André Muniz se colocando disponível para auxiliar na nova missão. O chefe 
Jair Lira ressaltou a importância do material disponível em meio digital para a formação ao que o 
chefe André relatou que já foi iniciado o trabalho com a plataforma EAD. Chefe Viviany lamentou 
a saída do chefe André do 96º/PE, porém entende que sua nomeação é importante para a região 
ressaltando o compromisso apresentado pelo chefe André no grupo. O chefe Eric da Hora 
questionou sobre a integração da coordenação com a rede de jovens líderes, ao que foi 
respondido que haverá a observação desta integração. O chefe Ivanildo Soares passou a relatar a 
importância da coordenação de programa educativo, agradecendo a demonstração de apoio ao 
chefe André Muniz. O chefe Fábio deu continuidade a pauta, trazendo o grande jogo da cidade, 
apresentando a problemática da quantidade de inscritos, muito embora o valor tenha sido 
acessível, relatando que a diretoria regional está estudando a possibilidade de convocação de 
uma assembleia extraordinária para tratar especificamente sobre as atividades. O chefe Baia 
pediu a palavra e relatou que acredita que faltou comunicação com os adultos dos grupos que 
são esses que motivam a participação, o que foi rebatido com os dados das últimas reuniões 
realizadas onde poucas pessoas compareceram e que muitos dos que ficam supostamente 
insatisfeitos com os horários não se manifestam. O chefe Jair pediu a palavra dizendo que 
entende que a responsabilidade pela motivação dos jovens e adultos é dos diretores presidentes 
e lamenta, diante do histórico de atividades deste porte, a quantidade de inscritos. A chefe Tânia 
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Scherer comentou sobre a possibilidade de realizar reuniões online e que fosse colocada a 
programação disponível para que os chefes possam incentivar os jovens com maior propriedade. 
O chefe Valdemir solicitou a palavra, parabenizou o chefe Baia pelas colocações e falou sobre o 
crescimento do distrito, sugerindo que a comunicação com os dirigentes seja mais forte, 
sugerindo que cada grupo indique um adulto para comunicação interna, fazendo o link com a 
comunicação regional. O chefe Fábio relatou as dificuldades ocorridas no ELO sobre o 
comprometimentos dos adultos e que haverá mudanças no formato das atividades diante do que 
vem sendo repassado pelo nível nacional. Chefe Valdemir afirma que a responsabilidade sobre os 
eventos regionais é da região e que a equipe deve coordenar todos os passos necessários para a 
realização do evento. A chefe Ester sugeriu que fosse aberta a possibilidade de abrir a sede 
regional para pernoite dos adultos que vierem de longe. O chefe Alex Rocha pediu a palavra e 
questionou se algum dos presentes tinha alguma dúvida ao que foi respondido que não, pediu 
desculpas a chefe Andrea Perales pelo tom da resposta dada ao questionamento realizado por 
meio do whatsapp. Mesmo sem questionamentos, passou a informar como será a dinâmica do 
grande jogo ao que não teve oposições. Relatou que está disponível uma reunião no domingo, dia 
15 para que monitores e submonitores, acompanhados por chefes com as devidas autorizações, 
para uma oficina de bússolas, o que foi rechaçado pelos presentes que justificaram a obrigação 
dos grupos em trabalhar conforme o boletim. Chefe Fábio passou a relatar as dificuldades 
enfrentadas pela diretoria regional, especialmente sobre o comprometimento dos dirigentes 
quanto aos encargos necessários e disponibilização para auxiliar nas necessidades, convocando a 
todos para que auxiliem. Passando para a reunião solene na ALEPE, o chefe Márcio foi convocado 
para falar sobre as leis de iniciativa do deputado Ricardo Costa, solicitando a mobilização dos 
grupos para que seja possível lotar o plenário, sendo relatada a dificuldade de conseguir a 
presença de jornalistas para cobrir o evento. O chefe Hélio Júnior relatou a preocupação com as 
entrevistas relatando problemas ocorridos com o desfile de 7 de setembro. Foi discutido sobre as 
leis e suas consequências, bem como as possibilidades de ganhos mútuos para as escolas e UELs. 
Chefe Célio Ramos pediu a palavra e agradeceu a acolhida de todos e ressaltou a importância da 
comunicação para a mobilização dos jovens quanto às atividades. Relata que a lei está 
aguardando o desenvolvimento do convênio previsto, ao que o chefe Alex Rocha respondeu que 
já foi solicitada uma audiência com o secretário de educação do Estado. Chefe Fábio ressaltou a 
importância da presença do máximo de pessoas possível para a sessão solene. Chefe Ivanildo 
tomou a palavra para falar sobre o Mutpio, oportunidade em que passou a leitura do ofício de 
nomeação da chefe Andrea Perales que foi convocada para falar sobre o mutirão pioneiro que 
será realizada no dia 30 de junho de 2018, sendo o mutirão realizado durante o dia e a vigília 
pioneira durante a noite, deixando definida a data de 14 de abril de 2018 para uma reunião com 
os jovens pioneiros. Relatou a dificuldade do ramo pioneiro no estado diante de um 
levantamento realizado no paxtu onde ficou constatado que vários pioneiros são registrados 
como escotistas ou assistentes e solicitou que seja alterado pelas diretorias dos grupos. O Chefe 
Valdemir Gomes parabenizou a chefe Andrea pela nomeação. O chefe Eric parabenizou a chefe 
Andrea relatando o trabalho desenvolvido no 5º G.E. ressaltando o esforço para o crescimento do 
ramo em conjunto com outros grupos especialmente para que os jovens vivenciem o ramo. O 
chefe Jair parabenizou a chefe Andrea e colocou sua preocupação com o ramo pioneiro relatando 
que está trabalhando para viabilizar a abertura de um clã no 30º G.E. Foi relatado pelo chefe 
Fábio sobre o ENED, apresentando a estrutura que será divulgada pela equipe regional de 
comunicação, sendo possível candidaturas para compor a equipe. Foi relatado sobre os 
problemas estruturais da região sendo relatado que foram gastos cerca de R$ 12.000,00 (doze 
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mil reais) na reforma, incluindo banheiro, copa e telhado, dentre outros materiais de 
acabamentos. Também foi exposto que foi quitada a dívida com a Compesa, permitindo a 
instalação da água regularmente. Também foi exposto que há uma dívida com a prefeitura 
totalizando cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor que será negociado e haverá a 
tentativa de impugnar administrativamente parte da dívida alegando a prescrição, com a 
possibilidade de mover processo judicial caso não haja a acolhida da nossa solicitação. Chefe 
Ester relatou que existe uma dívida da região com a prefeitura do Recife que foi constatada após 
uma tentativa de projeto junto à Prefeitura de Recife ao que o chefe Alex Rocha questionou o ano 
dessa constatação e como resposta tivemos o ano 2013. Chefe Fábio relatou sobre a parceria 
nacional com a cruz vermelha sendo tal projeto incentivado para que os grupos busquem esta 
parceria e a região escoteira irá buscar tal parceria a nível regional. Chefe Ivanildo passou a 
relatar sobre o clã pioneiro e os assuntos tratados no seminário sobre tal assunto ressaltando o 
avanço de Pernambuco quanto a conquista de espaço pelos jovens, encerrando agradecendo a 
todos pela presença e atenção. Quanto aos assuntos gerais, o chefe Jair Lira passou a relatar 
sobre a pasta de condecorações e recompensas ressaltando a dificuldade de entendimento de 
algumas pessoas quanto aos distintivos especiais, solicitando que seja observada a vida pessoal 
do jovem, se realmente está em acordo com os preceitos pregados pelo escotismo, solicitou 
ainda que seja observado o preenchimento do paxtu. O chefe Valdemir reforça a quantidade de 
meios possíveis para acompanhar o desenvolvimento do jovem. O chefe Eric encaminha 
deliberação do 5º G.E. solicitando que a região escoteira intervenha na questão da loja escoteira 
para que seja diminuído o valor dos produtos ou o valor mínimo para dispensa do frete. O chefe 
Ivaldo Vieira relata que o 28º envia convite para que todos compareçam ao aniversário do grupo. 
Nada mais para tratar, o chefe Fábio convida a todos para a saudação ao pavilhão nacional.  


