REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO ESPÍRITO SANTO
Às oito horas e trinta minutos do dia doze de março de dois mil e dezessete, em primeira
chamada, reuniu‐se na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Professor Thelmo
Torres ‐ Vila Velha, situada na Rua Bárbara Heliodora, 1 ‐ Conjunto Militar, Vila Velha ‐ ES, a
Assembleia Geral Ordinária da União dos Escoteiros do Brasil – Região Espírito Santo.
O Diretor‐Presidente da Região do Espírito Santo, Luciano Antonio Rodrigues, abrindo os
trabalhos, fez a contagem dos presentes e delegados com direito a voto, sendo 48 presentes e
22 delegados com direito a voto, de acordo com edital de convocação da assembleia datado de
dez de fevereiro de dois mil e dezessete. Com mais da metade dos delegados com direito a voto,
iniciou‐se a assembleia.
Reunida, a assembleia deu encaminhamento à pauta:
1. Eleição e posse do presidente, vice‐presidente e 2 secretários para composição da mesa
diretora dos trabalhos da Assembleia Regional. Luciano Rodrigues abriu a votação para
eleição dos membros da mesa, sendo ele candidato a presidência e Pedro Roberto de
Morais como candidato a vice‐presidente. Luciano Rodrigues foi eleito com 19 votos, tendo
3 abstenções e Pedro Morais, eleito com 21 votos, tendo 1 abstenção. Leonardo Vilar e
Fabrício Magri Trindade candidataram‐se para 1º secretário e 2º secretário,
respectivamente, sendo eleitos por aclamação.
2. Eleição dos componentes da comissão de escrutínio. Foram eleitos por aclamação os
candidatos Emili Fraga Ferrari e João Victor Cardoso Benica.
3. Deliberação sobre o Relatório Anual de 2016 da UEB‐ES. O relatório regional, enviado com
antecedência via email e Whatsapp, além de sua postagem no site da Região Escoteira do
Espírito Santo , foi apresentado em tela e as considerações foram: Luciano Rodrigues citou
que os números de associados estão abaixo do real efetivo de escoteiros no Espírito Santo,
pois alguns não honram o registro e a importância que este tem. Erika Hemerly, jovem líder
e diretora regional eleita, falou sobre a rede de Jovens e as atividades de 2016. Foi
informado que Leonardo Vilar coordena agora a formação de adultos. Leonardo Vilar citou
a importância dos grupos escoteiros cadastrarem e inserirem de forma correta as
atividades sociais no SIGUE, pois, várias ações não têm registro. Luciano Rodrigues citou o
desligamento do chefe Rossano Ramos do quadro de associados dos Escoteiros do Brasil,
por meio de carta apresentada por ele à assembleia do 2ºES GE Loren Reno em 2016, no
dia 23 de julho de 2016, que citava o descontentamento dele com a instituição e
informando que ele estava buscando outro movimento. Chefe Albert Sholl citou a nota 16
do relatório fiscal da região, onde consta a renovação do CEBAS, que está em fase de
recursos e apelos administrativos para a renovação desde 2010. Falou sobre a
recomendação da UEB para que as Regiões façam um seguro de recursos para futuros
valores que porventura sejam cobrados da UEB‐ES, que tem 38 mil Reais contingenciados
em caixa. Luciano Rodrigues solicitou que constasse em ata as entidades Tenax, Sescon‐ES
e Fenacon que apoiam o escotismo capixaba. Em votação, o relatório foi aprovado com 21
votos. Houve 1 abstenção.
4. Deliberação sobre o Balanço Anual de 2016 da UEB‐ES, ante parecer da Comissão Fiscal
Regional. O parecer foi apresentado em tela e lido pelo membro da comissão fiscal, Fabrício
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Magri, que fez as devidas considerações. O parecer da comissão fiscal a respeito do balanço
anual de 2016 da UEB‐ES foi aprovado com 21 votos. Houve 1 abstenção.
Eleição da Comissão de Ética e Disciplina Regional. Não houve candidatos e a eleição não
ocorreu. Luciano Rodrigues informou da importância de tal comissão.
Eleição dos delegados titulares e suplentes junto à assembleia nacional, na proporção de
um delegado para cada mil participantes ou fração registrados na Região no ano da
realização da assembleia ordinária. Junior Pereira Almeida e Erika Hemerly candidataram‐
se. Sendo eleito Junior Pereira Almeida com 15 votos e Erika Hemerly, como suplente, eleita
com 7 votos. Luciano Rodrigues fez esclarecimentos sobre o número de delegados na
Assembleia Nacional.
Eleição para cargo de suplência vacante na Comissão Fiscal Regional. Candidataram‐se
Creusa Maria dos Santos Féres, Daniela Cardoso de Oliveira, Eduardo José Fernandes
Andrade, Delton Almeida Matos. Luciano Rodrigues propôs votação na forma aberta e
nominal. Sendo aprovada por 20 votos. Houve 1 abstenção e 1 voto contra. Em nova
conferência foram confirmados os delegados votantes (22 votos). Foi eleita com 14 votos,
Daniela Cardoso de Oliveira CPF 110.560.147‐17, RG2139825/ES, Eduardo José Fernandes
Andrade CPF053.517.757‐78, RG1339293/ES (4 votos), e, após votação de desempate,
Delton Almeida Matos CPF086.946.707‐71, RG11618017/MG (10 votos). Houve 3
abstenções. A posse dos novos membros foi feita após a reafirmação da promessa
escoteira.
Indicação do candidato ao Conselho de Administração Nacional, de acordo com o Art. 24,
XII do Estatuto Nacional da UEB. Foi eleito com 21 votos (houve 1 abstenção) Leonardo
Vilar Costa.
Assuntos Gerais. Relatou‐se a presença de Lauro Lira Campos, do 1ºES GE Francisco de
Assis. Inscreveram‐se para tratar de assuntos gerais: Mariano, que falou sobre a assembleia
de fundação do 37ºES GE Padre Assis, em Iconha. Ricardo Coelho, que falou sobre o
Observatório Escoteiro. Ana Beatriz, que falou sobre o 19º Acamizade. Erika Hemerly e Emili
Fraga falaram sobre o Fórum de Jovens Líderes, ocorrido em 11 de março, e apresentaram
Hugo Hemerly (comunicador) e Richardson Murta de Souza (coordenador) como novos
membros do Núcleo Regional de Jovens Líderes. Luciano Rodrigues falou sobre a atividade
1º EducAção Escoteira. Chefe Sylvia Lessa falou sobre a participação dela e outros membros
da UEB‐ES na Indaba Nacional do Ramo Lobinho, em comemoração ao centenário do Ramo;
citou também a participação dela no 1º Congresso Nacional de Educação Escoteira. Luciano
Rodrigues convidou Pedro Xudré, representante do 16ºES, Vinícius Ferreira Santi
representante do 8ºES e entregou certificados de agradecimento aos membros dos grupos
que participaram da Aventura Nacional Sênior. Leonardo Vilar e Erika Hemerly receberam
Diploma de Mérito Nacional pela organização da Aventura Nacional Sênior. Lauro Benedito
Lyra Campos e Pedro Xudré receberam em nome de seus grupos escoteiros o Diploma de
Mérito Nacional pelos trabalhos feitos junto às vítimas do desastre de Mariana. Foram
entregues Menção de Agradecimento Regional aos membros do 34ºES, 35ºES, 2ºES, 25ºES.
Foi entregue certificado de reconhecimento de Grupo Padrinho ao 34ºES. Foram entregues
Cartas de Elogio Nacional e Regional a membros de vários grupos para que repassem para
suas unidades locais. Entregue a membros de vários grupos escoteiros Diplomas de Mérito
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Regional para serem entregues a membros dos grupos e a instituições que apoiaram o
escotismo capixaba. Albert Sholl e Luiz Severino receberam Medalhas de Bons Serviços (10
anos). Abert Sholl recebeu a Medalha de Gratidão Grau Bronze. Luiz Severino recebeu a
Medalha de Gratidão Grau Ouro. Leonardo Vilar recebeu a Medalha Cruz de São Jorge.
Ricardo Coelho recebeu a Comenda Lobo Guará. Citada a entrega das Medalhas Bons
Serviços (20 anos) e Cruz de São Jorge a Estêvão Nemer Salles durante as atividades pré
assembleia.
10. Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária da Assembleia Regional da União dos
Escoteiros do Brasil Região Espírito Santo 2017.
Foi realizada nova contagem de votos e identificado o novo quórum com 21 votantes. Com
21 votos a ata foi aprovada.
A assembleia encerrou‐se às treze horas e sete minutos, com a saudação ao pavilhão
nacional e oração.
Assinam

Luciano Antonio Rodrigues
Presidente da assembleia

Leonardo Vilar Costa
1º secretário da assembleia
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