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Aos 04 dias de setembro de 2022, reunidos em conselho consultivo na sede do 5º GEAR 
Brigadeiro Eduardo Gomes, presentes os representantes das UELs 5º, 14º, 32º, 38º, 63º, 
81º, 82º, 105º e 211º, o presidente e o vice-presidente da Diretoria Regional. Iniciando 
a reunião o presidente da região escoteira de Pernambuco faz alusão a algumas 
atividades que acontecem com a integração das unidades vinculadas à União dos 
Escoteiros do Brasil e unidades de associações paralelas, sendo tal prática prejudicial à 
nossa imagem e reputação, uma vez que a maioria sabe a motivação que levou as 
diretorias destas unidades a manipularem suas assembleias para sair da UEB, sendo 
relatado episódios de grosseria e falta de respeito para com nossos associados e 
unidades locais, sendo um dos episódios mais recentes a nossa participação tímida no 
desfile, contando com 20 vagas cedidas pela ASFAM, porque uma pessoa de uma 
associação clandestina recebera uma ligação de uma oficial da Marinha e afirmou que 
os escoteiros não iriam participar. Foi relatado que a recomendação do nível nacional 
foi no sentido de abrir procedimentos administrativos, mas desde 2016 diretoria 
regional prefere não adotar tais medidas e sim conscientizar seus associados sobre os 
danos de tais aproximações. Relatado pelo chefe Valter Soares (14º) recente episódio 
de desrespeito numa visita de uma dessas unidades. Relatado pelo chefe Maurinaldo 
Moura (63º), recente episódio de uma UEL associada à UEB que o preteriu em benefício 
de associação clandestina na mesma localidade que a sua. Passando para o próximo 
ponto da pauta, o presidente relata que a Direção Regional vem buscando parcerias 
institucionais com órgãos públicos e com a iniciativa privada para benefício aos 
associados e unidades. O vice-presidente regional relata que o projeto Pax foi bem 
sucedido fora da região, coletando mais de R$ 2.000,00 em doações e que percebe 
timidez nas ações internas, contando com poucas doações. Fica registrada a campanha 
realizada pelo GE George Savalla Gomes – 32º/PE angariando R$ 350,00 que serão 
depositados na conta da Região, doações realizadas pelo 14º e pelo chefe Edward. Foi 
solicitado que os grupos façam chegar a campanha em todos os associados. 
Questionado sobre a situação da sede, foi relatado pela diretoria regional, sendo 
acertado que será formada uma comissão para avaliação e mudanças de sede. Sobre o 
campo escola foi relatado que o sítio está pronto para receber os grupos, que as UELs 
podem reservar o espaço, que será cobrada uma contribuição de R$ 13,00 por pessoa 
para a utilização do espaço pelos grupos e que o espaço estará disponível para 
acampamentos de igrejas, confraternizações e day use. Dando continuidade, sobre 
crescimento foi solicitado que as UEL’s ficassem atentas às renovações mensais de seus 
associados e que a diretoria regional continua disponível para aplicar as palestras de 
crescimento nas UELs. O presidente regional informa que será produzido o relatório 
regional anual e que deseja incluir as UELs e suas atividades nele sendo que, para isto, 
será disponibilizado um link onde a UEL deve acessar e incluir fotos de suas ações no 
ano 2022, devendo a direção local ficar atenta para a qualidade e composição das 



imagens. Acerca das Finanças da Região, foi explanado  pelo presidente a atual situação 
financeira em especial no que tange à quantidade de associados isentos, registrando na 
data da reunião 58,6% de isentos, o que representa uma não arrecadação na ordem dos 
R$ 10.000, bem como que está em estudo na Diretoria Regional uma proposta para que 
cada unidade inclua R$ 1,00 na mensalidade do jovem para destinar mensalmente à 
região, o que seria feito por um boleto emitido em nome da UEL, o que foi visto como 
uma medida razoável entre os presentes. Sobre a Prestação de Contas, foi alertado que 
as UELs devem fazê-la em fevereiro de 2023, sendo disponibilizada ajuda pela Diretoria 
Regional, notadamente pela Diretora Financeira, sendo importante que as UELs 
cumprissem os prazos. Como último ponto, foi abordada a questão política partidária 
dentro do ME, sendo informado que os apoios jamais podem partir de maneira 
institucional, dando a entender que a UEB apoia candidato X ou Y, porém que a Diretoria 
Regional estará aberta para reuniões com os candidatos que se propuserem a trabalhar 
por uma pauta escoteira, sendo informado a todos que haverá a entrega de uma pauta 
ao candidato a Deputado Federal Nélio Fonseca, porém que se alguma UEL tivesse 
alguma indicação de candidato para a mesma ação, estaríamos a postos para o 
encontro. Nada mais para tratar, foi encerrada a reunião. 
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