
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO ESPÍRITO SANTO 

Às nove horas e dez minutos do dia vinte e sete de março de dois mil e onze, na Escola Municipal 

Maria Olíria Sarcinelli, em João Neiva, reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária, a União dos 

Escoteiros do Brasil, Região Espírito Santo. Procedendo a abertura, o Diretor Presidente Fernando 

Girelli, declarou aberto os trabalhos, com a saudação à Bandeira Nacional e oração. 

Primeiramente procedeu a leitura do Edital de Convocação. Em seguida agradeceu a presença de 

todos e lamentou a ausência de alguns grupos. Logo após pediu a manifestação das delegações, 

estando presentes os seguintes Grupos Escoteiros: 1° Grupo Escoteiro Francisco de Assis, 6° 

Grupo Escoteiro Baden Powell, 8° Grupo Escoteiro Pedro Nolasco, 10° Grupo Escoteiro Foz do 

Cricaré, 11° Grupo Escoteiro do Mar Ilha de Vitória, 12° Grupo Escoteiro Marista, 16° Grupo 

Escoteiro Barão de Teffé, 17° Grupo Escoteiro Cidade das Cachoeiras, 19° Grupo Escoteiro 

Coqueiral, 23° Grupo Escoteiro Nhambu, 25° Grupo Escoteiro Jequitibá, o 27° Grupo Escoteiro 

Ibiraçu, o 33° Grupo Escoteiro Guerreiros de Helamã, 35° Grupo Escoteiro Linhares, 40° Grupo 

Escoteiro UNESC. Estavam presentes além do Diretor presidente da Região Escoteira Fernando 

Girelli, o Diretor Vice Presidente Ricardo Coelho, o Diretor Financeiro Roberto Félix e o Diretor 

Administrativo Adjunto David Casarin. Foram credenciados 30 delegados aptos a votar. Em 

seguida, o Diretor Presidente da Região Escoteira passou para a eleição da Comissão de 

Escrutínio, da Presidência e Vice Presidência e da Secretaria da Assembleia. Ofereceram-se como 

Comissão de Escrutínio, o Pioneiro Otávio Calliari Lima, a Pioneira Bárbara Proeza Alves e a 

Chefe Rachel Turial Lamas. Foram eleitos por unanimidade. Após foi procedida a eleição da 

Presidência e Vice Presidência da Assembleia, Chefe Ricardo Coelho sugeriu que Chefe 

Deslandes Menegatti fosse o presidente, Chefe Girelli também se colocou à disposição. Após 

entendimentos, a Assembleia, com um voto contrário, definiu que Chefe Deslandes seria o 

Presidente e Chefe Girelli, o Vice Presidente da Assembleia. Logo após, tomou a palavra Chefe 

Deslandes que encaminhou a eleição do Secretário e Segundo Secretário da Assembleia. David 

Casarin se ofereceu para ser o Secretário, indicando também Guido Luis Gatti. Com vinte e um 

votos, foi eleito David Casarin como Secretário, ficando Guido Luis Gatti, com nove votos, como 

Segundo Secretário. Em seguida, por encaminhamento do Presidente, a Assembleia aprovou por 

unanimidade a existência das Comissões de Credenciamento e Escrutínio. Logo após, passou-se 

para a aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 2010. Chefe Girelli explicou que a ata 

foi enviada com antecedência por correio eletrônico para todos os Grupos Escoteiros da Região e 

que no momento da Assembleia seria para, somente, indicar alterações e correções. Então, o 

Presidente da Assembleia solicitou manifestações quanto à ata. O Pioneiro Otávio Calliari pediu 

que se corrigisse a informação de que o 25° Grupo Escoteiro Jequitibá não estava apto a tempo 

para a Assembleia de 2010. Chefe Ricardo Coelho propôs que uma pessoa corrigisse a ata antes de 

registrá-la. O Presidente da Assembleia encaminhou para apreciação a ata, que foi aprovada por 

unanimidade. Chefe Girelli esclareceu que a ata da presente assembleia seria lida e apreciada ao 

final da mesma. Em seguida, como ponto de pauta, foi apresentado o relatório de atividades da 

região. O Diretor Presidente da Região passou ao secretário da Assembleia para que este fizesse a 

leitura da mensagem do presidente. Em seguida, o diretor presidente destacou a busca pelo título 

de utilidade pública estadual, lembrando que há uma grande dificuldade para alcançá-lo. Em 



seguida passou a palavra ao Diretor Vice Presidente para que discorresse a respeito do seu 

relatório. Chefe Ricardo Coelho lembrou de todas as suas tarefas que são: a formação de adultos, 

marketing, equipe de história e mídia. Lembrou que, inclusive, existe um diretor regional em São 

Paulo. Lembrou também que a atual Diretora Administrativa, por problemas pessoais, não 

conseguiu contribuir, sobrecarregando suas atividades. Destacou a necessidade de disciplinar a 

participação nos cursos de formação, desde a inscrição até a total participação. Lembrou que 

muitas resoluções foram publicadas ao longo dos últimos dois anos. Também destacou que foi 

elaborado um regulamento para a Região Escoteira e que está em análise pelo coordenador 

jurídico. Destacou a conquista do Chefe Luciano Rodrigues como Diretor de Curso Básico. 

Lembrou dos problemas de saúde. Destacou que desde 2008, a região promoveu cursos para mais 

de 500 pessoas. Também destacou que somente duas pessoas tiveram formação de dirigente 

institucional. Também destacou o valoroso trabalho dos Assessores Pessoais de Formação. Em 

seguida, Chefe Ricardo passou a entrega de certificados de cursos. Logo após, o Presidente da 

Assembléia destacou que o grupo 23° Nhambu retomou suas atividade após 12 anos fechado. 

Tivemos a fundação de grupos, como o 39º Grupo Escoteiro Pedra do Cruzeiro e o 31° Grupo 

Escoteiro Oséias Rangel de Amorim. Em seguida, o Presidente convocou o chefe Leonardo Villar 

para relatar como foram as ações sociais de segurança pública. Este explicou como funcionam as 

atividades, os agradecimentos feitos pela Secretaria de Segurança Pública e a renovação do 

convite para participação. Informou que acontecerão duas atividades por mês em 2011. Chefe 

Cleuber Lannes Faria solicitou que Chefe Lonardo Villar, enviasse o calendário das Ações de 

Segurança Pública para que os grupos adequassem seus calendários Em seguida, Chefe Deslandes 

pediu que o Chefe Luciano Rodrigues, recém chegado, tomasse seu lugar à mesa diretora. 

Também convidou a Senhora Marlene, diretora do Rotary Clube para a mesa e que ela se dirigisse 

à Assembleia. A Sra. Marlene discorreu a respeito dos trabalhos do Rotary Clube e como 

desenvolve seus trabalhos sociais. Em seguida, Chefe Desandes lembrou da participação do 

Governador Paulo Artung no desfile de sete de setembro. O presidente da Assembléia, passou a 

aprovação do Relatório de Atividades. Antes, porém, o Pioneiro Otávio Calliari destacou um erro 

quanto a fotos da atividade de páscoa que não estava condizente. Chefe Ivan José Gomes levantou 

que há um nome errado nas relações de assessorados dos Assessores Pessoais de Formação. Em 

seguida, em votação, o relatório, incluídas as modificações, foi aprovado por unanimidade. 

Passando para a apresentação da prestação de contas, Chefe Roberto Félix, destacou que os grupos 

precisarão se adequar às novas regras. Em seguida, destacou que o relatório regional está 

melhorando. Então passou ao detalhamento do balanço. Declarando uma movimentação de R$ 

123.874,96, despesas de R$ 63.691,63, com superávit de R$ 60.483,33. Em seguida o pioneiro 

Otávio pediu esclarecimento quanto Programa Amigo Escoteiro, desenvolvido em parceria com a 

Ecelsa. Chefe Sylvia esclareceu qual a situação, inclusive que a Escelsa estava enviando dinheiro 

para outras contas, por problemas no sistema utilizado, inclusive já foi corrigido. Chefe Deslandes 

pediu esclarecimentos se os grupos poderão utilizar esses recursos, que Chefe Sylvia esclareceu 

que logo isso acontecerá. Em seguida Chefe Cleuber Lannes Faria, Presidente da Comissão Fiscal 

Regional passou ao parecer da comissão. Declarou o relatório aprovado. Chefe Ricardo Coelho 

declarou sua indignação quanto à falta de uma assinatura no parecer da comissão. Em seguida, foi 

seguiu-se a apreciação do relatório financeiro, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, a 

palavra foi passada ao Diretor Presidente da Região Escoteira para o próximo ponto de pauta que 

foi a eleição de delegado à Assembleia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. Chefe Girelli, 



informou que Chefe Eliana Rigo não poderá ir, e que não existe conhecimento se o Rodrigo 

Ramos realmente vai. Chefe Ricardo propôs que se eleja um suplente para o Rodrigo Ramos. 

David Casarin propôs que se siga a pauta, tente contato com o Rodrigo Ramos e se confirme sua 

participação, para em seguida retomar o ponto de pauta. Esta proposta foi aprovada. Passou-se ao 

ponto seguinte, que foi a recomposição da Diretoria Regional. Chefe Girelli apontou que Chefe 

Sofia pediu exoneração, conforme carta lida em assembleia. Apontou a indicação de David 

Casarin para recompor a diretoria, sendo aprovado por unanimidade. David Casarin tomou a 

palavra e declarou que precisa de um grupo para colaborar. O Pioneiro Otávio Calliari, pediu 

esclarecimento sobre a indicação do diretor adjunto. Chefe Girelli e Ricardo esclareceram que os 

adjuntos são nomeados. Chefe Girelli passou ao ponto do calendário regional, explicando que 

algumas atividades precisam ser recompostas. Passando a palavra ao Chefe Luciano Rodrigues, 

este explicou os problemas com relação às atividades do Ramo Pioneiro. David Casarin reclamou 

das impossibilidades quanto ao Curso Básico de Colatina, por causa da participação do 12º Grupo 

Escoteiro Marista no Maristaba, acampamento nacional dos Escoteiros Marista e a Oficina de 

Imersão dos Ramos, por causa da participação do 16º Grupo Escoteiro Barão de Teffé, nos Passos 

de Anchieta. Chefe Ricardo Coelho também levantou problemas com relação ao CTIR Azul e 

propôs que a Assembleia passasse a responsabilidade para a diretoria para ajustar o calendário. 

Chefe Zana pediu esclarecimento quanto a não existência de atividades do Ramo Sênior. Chefe 

Luciano esclareceu que há um revezamento de atividades por ramos por ano em relação a gestão 

da região. Foi questionado se esse ano haverá a definição do calendário em assembleia. Chefe 

Girelli, colocou para a assembleia a proposta de modificação do calendário sob responsabilidade 

da Diretoria Regional e em caráter permanente a decisão para que a Diretoria Regional elaborasse 

o calendário. Com a ausência de dois delegados em plenária, dois delegados contrários, duas 

abstenções e vinte e seis votos a favor, foi aprovada a decisão. Retornando ao ponto de pauta de 

eleição de delegados a Assembleia Nacional, Chefe Deslandes encaminhou primeiramente, que a 

assembleia votesse a permanência do Rodrigo Ramos como delegado. A assembleia votou com 

vinte e quatro votos que ele não seja mais delegado, com cinco abstenções e um delegado ausente. 

Em seguida, encaminhou-se uma nova eleição. Chefe Ricardo e Annelise da Silva Augusto 

Correia se apresentaram como candidatos a delegados. Procedendo a votação, o resultado foi de 

dezessete votos para a Annelise, onze votos para o Chefe Ricardo Coelho e duas abstenções. 

Passando para o ponto seguinte, a apresentação do orçamento para 2011, Chefe Ricardo Coelho 

fez uma apresentação a respeito de como deve ser feito um orçamento para a Região. Em seguida, 

a palavra foi passada para o Chefe Luciano Rodrigues que pediu afastamento das usas funções 

como Diretor Técnico da Região por motivos profissionais. Em seguida, Chefe Girelli agradeceu a 

contribuição do Chefe Luciano Rodrigues e a participação da sua família no Movimento 

Escoteiro. Em seguida, foi nomeado como Diretor Técnico Adjunto, o Chefe Leonardo Villar.  

Após este momento, o Presidente da Assembleia dispensou os participantes para o almoço. Às 

treze horas e quinze minutos, foram retomados os trabalhos, com a pauta dos assuntos gerais. A 

palavra foi passada à Pioneira Bárbara Proeza para dar informes do Fórum Pioneiro. Informou que 

a União dos Pioneiros do Espírito Santo está funcionamento e com estatuto já elaborado. Destacou 

também a iniciativa de formar uma equipe de Defesa Civil com Pioneiros e Chefes. O Pioneiro 

Otávio Calliari destacou que pessoas seriam capacitadas e poderiam colaborar como equipe de 

primeiros socorros nos eventos regionais. Chefe Girelli destacou que a equipe deve funcionar 

realmente. David Casarin se prontificou a colaborar no contato com a Coordenação Estadual de 



Defesa Civil. O Pioneiro Otávio destacou que será montado um regimento para o funcionamento 

da equipe. Chefe Ivan José José Gomes destacou que os Grupos Escoteiros devem responder 

prontamente ao chamado quando houver a necessidade em algum desastre, também que os Grupos 

Escoteiros deem o suporte necessário nestas ocasiões. Chefe Ivan prestou homenagem ao 1º 

Grupo Escoteiro Francisco de Assis e ao 25º Grupo Escoteiro Jequutibá, quanto aos trabalhos 

desenvolvidos na campanha de arrecadação de donativos às vítimas do desastre no Rio Janeiro, em 

especial ao Pioneiro Maicon Damascena. Chefe Deslandes pediu que todos se manifestassem em 

apoio à iniciativa dos Pioneiros, o que foi prontamente atendido pela Assembleia. Chefe Girelli 

lembrou que os Grupos precisam se manifestar quando são provocados nos correios eletrônicos. 

Chefe Rachel indicou que os Grupos Escoteiros cobrem mais dos seus diretores administrativos o 

acompanhamento das informações das mensagens. O Pioneiro Otávio e a Pioneira Bárbara 

propuseram que União dos Pioneiros do Espírito Santo passe a ter direito a voto na Assembleia 

Regional. Chefe Girelli recebeu de muito bom grado a proposta e indicou ao Diretor 

Administrativo que indique à comissão responsável pela elaboração do Regulamento da Região 

Escoteira a inclusão da proposta. O Pioneiro Otávio e o Chefe Leonardo pediram que se faça uma 

reestruturação e boa utilização do Yahoogrupos. Chefe Eliana Rigo sugeriu que a Chefe Edna 

colaborasse. O Pioneiro Vitor Calliari sugeriu e se prontificou em conjunto com Chefe Leonardo 

Villar, para colaborar na reformulação e manutenção da página da Internet da Região Escoteira. 

Chefe Girelli destacou que esse é um assunto, da página e da lista de e-mail, de suma importância 

e será tratado com urgência. Logo após, tratou-se da entrega de troféus do Fogo de Conselho dos 

Cem Anos do Escotismo. Chefe Girelli destacou o trabalho realizado por Pedro Xudré na 

concepção dos Troféus e o convidou para a entrega, sendo que o 21° Grupo Escoteiro Guarany 

ficou em terceiro lugar, em segundo lugar, o 33° Grupo Escoteiro Guerreiros de Helamã e em 

primeiro lugar, o 25° Grupo Escoteiro Jequitibá. Logo após, Chefe Girelli nomeou Ana Beatriz 

Lima da Silva como Coordenadora da Equipe de História da Região Escoteira do Espírito Santo. 

Logo em seguida, o Diretor Presidente convidou a Chefe Giuliana Cometti Pessotti para o 

encerramento da Assembleia. Em seguida, a ata foi lida e corrigida e colocada em apreciação. A 

ata foi aprovada por unanimidade pelos vinte e seis delegados presentes no momento. O 

Presidente da Assembleia, Chefe Deslandes, agradeceu a presença de todos e deu por encerrados 

os trabalhos, passando a palavra ao Diretor Presidente da Região Escoteira, que solicitou ao Chefe 

Dalmar Alcoforado que fizesse a oração final. Em seguida, conduziu a saudação ao Pavilhão 

Nacional e a Cadeia da Fraternidade. Eu, David Viegas Casarin, Primeiro Secretário desta 

Assembleia, dou por encerrada esta ata que segue assinada por mim e pelo Segundo Secretário 

Guido Luis Gatti. 

 

__________________________________________________ 

David Viegas Casarin – Secretário da Assembléia 

 

__________________________________________________ 

Guido Luis Gatti – Segundo Secretário da Assembléia 


