Pernambuco

Assembleia Regional – Reunião Ordinária Anual de 2018

Aos 18 dias do mês de março de 2018, às 09h30min, foi realizada Assembleia
Ordinária Regional de Pernambuco no Auditório da Escola Professor Leal de
Barros, situada na Rua Antônio Borges Uchoa, S/N, Engenho do Meio,
Recife/PE. A Assembleia foi aberta pelo presidente, o Sr. Fábio Gomes da Silva
e em seguida o Sr. Jair da Silva Lira organizou a composição da mesa. Neste
momento foram eleitos: o Sr. Lineu de Andrade Miranda, reg. 030294-5, como
presidente da Assembleia; como primeiro-vice presidente o Sr. Jose Reginaldo
de Oliveira, reg. 431794-7; segunda vice-presidente, a Sra. Eliane Maria e Silva
da Hora, reg. 62515-9; como primeira secretária, a Sra. Maritônia Neves
Cordeiro, reg. 998497-6 e segundo secretário o Sr. Júlio César Fabrício Staudt,
reg. 240027-6, além da Comissão de Escrutínio: o Sr. Edward Feitosa Vieira
Monteiro, reg. 456453-7 e Rhayanne Mayara do Carmo reg. 539702-2. Todos
eleitos por aclamação. O presidente da Assembleia convidou a todos os
presentes para realizarem a saudação à Bandeira Nacional e logo em seguida
a Sra. Josielane Mendonça Staudt realizou uma oração. O Presidente da
Assembleia fez a leitura do edital e em seguida, eu secretária ﬁz a leitura da Ata
do ano anterior que foi posta em votação e aprovada por unanimidade, com o
total de delegados presentes, 33 votos. O presidente, de acordo com o previsto
no edital, convidou o Sr. Alexandro Gomes de Menezes, Diretor Financeiro,
para deliberação sobre o balanço anual da UEB/PE referente ao ano de 2017.
No decorrer da deliberação o Sr. Waldemir do 107° GE/PE solicitou uma
reavaliação sobre os valores das taxas dos eventos e revisão dos conceitos de
avaliação ﬁnanceira. Alexandro Menezes responde ao questionamento que as
taxas de inscrições em cursos, atividades e eventos de Pernambuco são iguais
e/ou inferiores às demais regiões do Nordeste. Em seguida o Sr. Lineu,
Coordenador de Gestão de Adultos, justiﬁcou os valores dos custos dos
eventos detalhando as inúmeras despesas que se tem na realização dos
mesmos, justiﬁcativa complementada pelo Sr. Douglas, Diretor de Relações
Institucionais e pelo o Diretor Presidente Fábio Gomes da Silva. Por ﬁm, a Sra.
Maritônia Neves Cordeiro, no momento secretária, também questionou os
elevados preços cobrados para os cursos e aﬁrmou que consegue participar de
cursos que tem instrutores de outros Estados, os quais se hospedam em
hotéis, e o valor da inscrição ﬁca mais barato que o cobrado pela Região. O Sr.
Presidente Regional, solicita a mesma o contato dos locais onde são realizados
esses cursos, para que se possa fazer orçamentos para a realização de
eventos futuros da instituição. O Sr. Alexandro conclui esta apreciação e
discussão apresentando um relatório sobre a reforma realizada na Sede
Regional. Dando continuidade, o Presidente da Região chamou os membros
da comissão ﬁscal regional, composta pelos Srs. Cesar Lima da Silva, Valter
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Soares de Lima (ausente) e Edson Marconni Almeida da Silva, para
apresentarem o parecer referente ao balanço ﬁnanceiro de 2017, o qual foi lido
pelo presidente da comissão, o Sr. Cesar Lima. Em seguida o Sr. Edson
Marconi acrescentou que os gastos foram todos justiﬁcados, de acordo com as
normas da UEB, e informou que a Comissão ﬁscal aprovou o balanço
ﬁnanceiro de 2017. Posto em votação o balanço ﬁnanceiro e patrimonial de
2017 da região, os delegados aprovaram por unanimidade. Seguindo o edital,
o Sr. Ricardo Alexandre Barreto, Diretor Adjunto de Métodos Educativos da
região, apresentou o relatório de todas as atividades e cursos de formação do
ano de 2017. Ao ﬁnal de sua apresentação, demonstrou um vídeo institucional.
O Sr. Paolo Boumis do Grupo Escoteiros do São Francisco - 103°/PE, informou
o alto gasto com a vinda para participar dos cursos e eventos e solicitou que
algumas atividades fossem realizadas em locais mais próximos. Em seguida o
Sr. César entrega o cargo, baseado na resolução 001/2017, onde fala que
presidente de Grupo não pode acumular cargo de Comissão Fiscal Regional.
Foi colocado em eleição os cargos de vacância da Comissão Fiscal: um
membro titular e dois suplentes, sendo eleito titular com 11(onze) votos o Sr.
Diego Marans de Figueirêdo, reg. 341742-5, primeira suplente com 9 (nove)
votos a Sra. Suely Campos, reg. 374518-0; segunda suplente com 7(sete)
votos Ana Claudia, reg. 1044674-5. Em ato contínuo, estes realizaram a
renovação da promessa escoteira. Posteriormente ocorreu a votação dos
delegados que representarão a Região de Pernambuco na Assembleia
Nacional a ser realizada em Curitiba/PR. Foram eleitos com 32 votos e uma
abstenção, o Sr. Eric Francelino da Hora Amaro, reg. 163444-5 e Sra.
Rhayanne Mayara do Carmo reg. 539702-2 como titulares, e como suplente o
Sr. Jair da Silva Lira, reg. 4609-4. Em seguida o Sr. Douglas discorreu sobre o
crescimento da região em 2017, crescimento este que ocorreu não só em
quantidade, mas também em abrangência territorial devido ao surgimento de
Grupos Escoteiros e Seções Autônomas não só na região metropolitana, mas
principalmente no Distrito Agreste e Sertão. No decorrer, o Sr. Hélio Júnior
solicitou uma salva de palmas para o Sr. Douglas pelo excelente trabalho, o
qual informou que o merecimento é da equipe regional. O Sr. Douglas discorreu
sobre o prêmio do projeto de crescimento Escotismo com qualidade plus 2017,
o qual prestou homenagem ao “Chefe Vicente Tiago de Lira”. Na oportunidade,
o Sr. Fábio Gomes pediu a palavra para fazer uma breve explanação sobre o
funcionamento do prêmio para 2018, que será realizado em homenagem ao
“Chefe Severino Leandro”. Continuou o Sr. Douglas com os esclarecimentos e
informações gerais sobre projetos de crescimento que as Unidades Escoteiras
Locais podem realizar, informando que os grupos podem receber o material de
divulgação. Neste momento o presidente regional informou que a Região
Escoteira de Pernambuco assinou um Termo de Compromisso com a
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UEB/Nacional para receber tal material, comprometendo-se, desta forma, com
a motivação das Unidades Escoteiras no desenvolvimento de ações que
promovam a ampliação de seu efetivo. Dando continuidade a Assembleia, o Sr.
Fábio Gomes, apresentou o projeto do ENED para 2018. A Sra. Andrea Perales
fez algumas considerações sobre possíveis gastos desnecessários, gastos
estes que poderão diﬁcultar a participação de alguns adultos. Em seguida, o Sr.
Jair da Silva Lira chamou todos da Diretoria Regional eleita, os Srs. Fábio,
Douglas, Alexandro e a Sra. Zelita, para receber o Certiﬁcado de Mérito
Regional. Prosseguindo, o Sr. Eric Francelino da Hora Amaro chamou a Sra.
Mayara Roque da Conceição para receber o Anel de Gilwell referente a
conclusão do nível básico nas linhas de escotista (ramo lobinho) e dirigente.
Posteriormente, foi entregue o troféu Vicente Tiago de Lira referente ao Prêmio
Escotismo com Qualidade Plus 2017 aos grupos 005°/PE e 096°/PE. Depois
foram entregues os certiﬁcados de conclusão de nível básico do Sr. Robson da
Silva Carvalho do 61°PE (ramo sênior) e da Sra. Gleyciane Ferreira da Silva do
8°PE (ramo lobinho) . Em seguida, o Sr. Fábio Gomes, enquanto membro da
comissão nacional de crescimento, apresentou o kit de alcateia a ser utilizado
na abertura de Seções Autônomas do Ramo Lobinho e nas novas Alcateias de
Grupo Escoteiros, kit este, que faz parte do Projeto Multiplica dos Escoteiros do
Brasil. Após, foi apresentado o relatório do oitavo Fórum de Jovens Líderes, no
qual foram eleitos os jovens Rhayanne Mayara do Carmo como Coordenadora
com mandato de 2 (dois) anos, Mayara Norberto Antunes, coordenadora, reg.
384078-6 com mandato de 1 (um) ano; Richardson da Silva dos Santos reg.
423442-1, comunicador, com mandato de 2 (dois) anos; João Higino de Sousa
Neto reg. 283456-1, comunicador, com mandato de 1(um) ano, Gleydson
Gomes dos Santos reg. 564153-5, orientador. O fórum foi realizado no dia 11
(onze) de março de 2018, tendo como representantes ao Fórum Nacional os
delegados Mayara Roque da Conceição, reg. 602739-3, Rhayanne Mayara do
Carmo, reg. 539702-2, e Eric Francelino da Hora Amaro, reg. 163444-5. Em
seguida o Sr. Jair Lira fez algumas considerações em relação ao elevado preço
do frete da loja escoteira nacional e em relação aos tamanhos das peças que
estão vindo fora dos padrões. O mesmo solicitou que a Diretoria Regional leve
o assunto sobre política comercial para ser debatido na Assembleia Nacional e
por ﬁm falou sobre o Jamboree nacional, onde a Sra. Eliane da Hora do
005°/PE, sugeriu que fosse feita uma reunião dos grupos interessados em
participar do Jamboree para fazer um levantamento, para que haja uma
mobilização. Seguindo a ordem do edital, o Sr. Douglas sugeriu que a próxima
assembleia fosse realizada em Taquaritinga do Norte, proposta esta aprovada
com 32 (trinta e dois) votos, sendo 01 (um) contra. A Sra. Andrea cobrou mais
atenção por parte da Região para com o clã pioneiro. Depois, o Sr. Marcio
aparecido da Silva do 006°/PE, fez um agradecimento a Diretoria Regional pelo
empenho em relação às Unidades Escoteiras que estão surgindo. Por ﬁm, o
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Presidente da região anunciou que o Sr. Julio Staudt será candidato ao CAN
por Pernambuco na próxima Assembleia Regional, em 2019. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a assembleia e lavrada a presente ata
que lida e aprovada será assinada por todos. Recife, 18 de março de 2018.
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