
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, após prévia convocação, os 
diretores presidentes das UELs, junto com a diretoria regional da Região Escoteira de 
Pernambuco se reúnem em conselho consultivo na escola Santos Dumont, na Rua Barão de 
Souza Leão, em Boa Viagem, para conhecimento das atividades, eventos e demandas 
regionais, bem como, para esclarecer dúvidas sobre as ações e gestão 2022. Estiveram 
presentes os(as) seguintes presidentes: Voneide Dias, Sandro Ramos, Eric da Hora, Lineu 
Miranda, Antônio Domingos, César Lima, Carlos Silva, José Cláudio, Valter Soares, Maurinaldo 
Moura e Ricardo Barreto, de forma presencial, e os seguintes de forma online: Douglas César, 
Gleyse Amorim, Paulo Correia. O presidente regional, Alex Rocha, iniciou a reunião 
agradecendo a todos pela presença, ressaltando que trata-se de uma reunião inicial onde 
serão apresentados os trabalhos já desenvolvidos pela diretoria regional, sendo que nos 
próximos encontros serão tratados assuntos referentes à gestão institucional. Passada a 
palavra ao vice presidente, este convocou a todos para saudar a bandeira da região e em 
seguida convidou o chefe Maurinaldo Moura para uma breve oração. Foi apresentado pelo 
vice presidente, Fábio Gomes, o projeto de crescimento regional “Retomar para Crescer”, 
homenageando o chefe Narciso Félix, através do qual, incentiva as unidades escoteiras a se 
manterem regulares perante a instituição e ampliar a prática do Escotismo com qualidade em 
Pernambuco, finalizando a apresentação de crescimento, dando ênfase na importância da 
união das unidades com a Direção da Região para fazer crescer com qualidade no Movimento 
Escoteiro. Em seguida, a diretora de métodos educativos, Gabriela Santana, apresentou um 
resumo das ações já realizadas e das que serão desenvolvidas ao longo do ano, fazendo a 
proposição de um acampamento de patrulha com tema Brownsea, evento que deve ocorrer 
em agosto e será destinado aos jovens do ramo escoteiro, o que foi aprovado por todos os 
presentes. Após a apresentação a diretora deu ênfase na questão das inscrições no paxtu, 
orientando os presidentes sobre a importância da realização das inscrições no prazo correto. O 
chefe José Cláudio contribui na fala da Gabriela, sobre o mutirão de doação de sangue e 
medula, colocando que no dia 11 de junho a intenção é fazer a mobilização dos associados, 
porém durante todo o mês de junho as UELs podem mobilizar associados ou não para as 
doações, devendo o comprovante ser encaminhado ao coordenador da atividade para 
conferência. Reforçando as orientações sobre a participação nos eventos regionais, o 
presidente regional, Alex Rocha, fala sobre o desafio que é para realizar atividades de 
formação virtuais e pede a cooperação dos presidentes para que repassem aos demais chefes 
as informações das ações regionais, e orientem os Assessores Pessoais de Formação para que 
ajudem aos seus assessorados neste caminho de aperfeiçoamento pessoal. Gabriela finaliza, 
reforçando da importância do apoio dos presidentes para que as realizações atinjam os 
objetivos almejados da melhor forma possível. Dando continuidade, o chefe Fábio e o Alex 
Rocha, falam sobre o Seminário Nacional de crescimento e apresentam o espaço concedido 
para o Campo Escola Regional, no qual já possui três eventos agendados. O chefe Ricardo 
Barreto questiona se haverá incentivos às unidades que levarem eventos de terceiros para o 
local, o que ficou de ser estudado pela diretoria para futura reposta.  Na sequência Gabriela 
apresenta a avaliação do evento do Dia do Escoteiro e faz uma reflexão sobre a importância 
dos adultos estimularem os jovens na conquista de especialidades. Tratando sobre a atividade 
de limpeza Coastal Clean Up, em parceria com a prefeitura de Jaboatão, foi dito pelo 
presidente que mesmo se a prefeitura não realizasse o evento, os escoteiros o fariam, sendo 
confirmado pela chefe Adriana Salles que já estava certa a participação da prefeitura. Foi 



sugerido que realizássemos atividades descentralizadas, cada UEL atuando na limpeza e 
conscientização da região costeira mais próxima de seu âmbito de atuação, o que será levado 
para debate com o coordenador da atividade já nomeado, o chefe Severino Tavares. 
Apresentada a atividade Ação Cívica Maçônica (ACIMA),onde os escoteiros terão a 
responsabilidade de fazer triagens e traslados, sendo tal tarefa para os pioneiros e teremos um 
espaço de divulgação, onde as UELs interessadas serão mobilizadas. Em seguida, o diretor de 
comunicação, Paulo Teixeira, divulga a ação de identidade visual que será realizada com a 
participação das unidades escoteiras disponíveis, bem como o Seminário de Comunicação, 
através do qual, busca-se orientar as unidades para divulgação correta e estratégica de suas 
atividades. Alex complementa a apresentação, explicando que há uma atividade de ensaio 
fotográfico sendo planejada para 18 de junho na sede do 14º GE Regimento Guararapes e que 
serão repassados detalhes aos convidados deste evento piloto. Em seguida, Alex Rocha e Fábio 
falam sobre a utilização do grupo do WhatsApp do Conselho Consultivo, para que sejam 
filtradas as informações postadas para que não se perca o objetivo do grupo e que haja mais 
atenção aos comunicados, para que se evite o retrabalho de estar voltando em assunto já 
postado, ou que não se percam os conteúdos relevantes que são compartilhados, os quais 
devem ser repassados nas unidades escoteiras. Dando continuidade, Alex Rocha apresenta a 
subdivisão da Região em distritos regionais, nas quais não conterão coordenação em todas, no 
momento, pela inexistência de unidades. Porém, a área geográfica será considerada para 
ações estratégicas. Encerrando os debates, o presidente e vice presidente regional, entregam 
os troféus de perseverança para as unidades que conseguiram manter ou aumentar os efetivos 
durante a pandemia (2020/2021). Finalizando, Alex Rocha reforça a importância do repasse de 
informação nas unidades escoteiras para os públicos de interesse e convoca os presidentes 
para uma gestão integrada e participativa, de forma a fortalecer a Instituição. Gabriela, 
contribui na conclusão, informando que será formado o grupo de métodos educativos com as 
unidades, o que irá reduzir as demandas para os presidentes de unidades escoteiras. Cláudio 
pede a fala, e agradece a atenção que a diretoria de métodos educativos está tendo juntos as 
unidades escoteiras. Retomando a fala, Alex Rocha realiza uns agradecimentos à Diretora da 
Escola de Referência Santos Dumont, Cristina Gueiros de Vasconcelos pela cessão do espaço e 
passa a palavra para o vice presidente, o qual agradece a presença de todos e convida que 
para somemos forças para plantarmos mais sementes boas, para colher mais bons frutos e 
convoca a todos para a saudação da bandeira. Em seguida, o chefe Valter Soares realiza a 
oração e a reunião é dada por encerrada. 
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