REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO ESPÍRITO SANTO
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de dois mil e dezoito, em
primeira chamada, reuniu-se na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)
Aristóbulo Barbosa Leão, situada na Av. Vitória, nº 3.010, bairro Bento Ferreira, Vitória
– ES, CEP 29.050-140, a Assembleia Geral Ordinária da União dos Escoteiros do Brasil –
Região Espírito Santo. O diretor-presidente da Região do Espírito Santo, Luciano Antonio
Rodrigues, realizou a primeira chamada, constatando 17 presentes dos 37 delegados
credenciados. Não havendo quórum, definiu, de acordo com o edital, a segunda
chamada para as nove horas.
Às nove horas, em segunda chamada, o diretor presidente iniciou a assembleia com 28
dos 37 delegados credenciados.
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 Antônio Rodrigues
foi eleito presidente da assembleia com 28 votos. Fabrício Magri Trindade foi eleito para
vice-presidente com 28 votos. Leonardo Vilar Costa e Emili Fraga Ferrari foram eleitos
para secretários da mesa com 28 votos.
2. Eleição dos componentes da comissão de escrutínio. Luiz Gustavo Dalla Bernardina
Seidel e Gabriela Gratival Raposo foram eleitos com 28 votos para comissão de
escrutínio. Foi colocado em votação a solicitação de concentração de delegados em um
ponto do auditório, 17 favoráveis, 9 contra e 1 abstenção.
3. Deliberação sobre o Relatório Anual de 2017 da UEB-ES. Aprovado com 24 votos a
favor. Houve 5 abstenções.
4. Deliberação sobre o Balanço Anual de 2017 da UEB-ES, ante parecer da Comissão
Fiscal Regional. Aprovado por 24 votos a favor. Houve 5 abstenções.
5. Eleição da Comissão de Ética e Disciplina Regional (abril/2018 a março/2019). Não
havendo a quantidade de membros necessários para compor a Comissão de Ética e
Disciplina Regional, não houve votação.
6. 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. Candidataram-se Flávio Rodrigues,
Ricardo Coelho dos Santos e Giovane do Nascimento Abranches. Foram eleitos para
delegados regionais Flávio Rodrigues (25 votos) e Giovani Abranches (18 votos). Ricardo
Coelho foi eleito para membro suplente com 9 votos.
7. Eleição para cargo vacante para diretoria regional administrativo/financeiro. Com
28 delegados presentes, Giovani do Nascimento Abranches foi eleito para diretor com
25 votos a favor (3 abstenções) para compor como diretor eleito a diretoria formada por
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Luciano Rodrigues, Erika Hemerly Scandian, Leonardo Vilar Costa e Estêvão Nemer
Sales.
8. Assuntos Gerais. Junior Pereira Almeida falou sobre a inscrição do 7º Jamboree e as
demais orientações sobre a delegação capixaba. Jodelson Sabino levantou opinião das
demais UEL sobre o custo do vestuário escoteiro, sendo feito uma proposta de fazer
esse levantamento e ser levado pelos delegados para assembleia nacional escoteira.
Chefe Davi fez a proposta da diretoria regional cobrar sobre os estudos, custos e
benefícios do novo vestuário na assembleia nacional, com o intuito de elaborar um
documento a ser aprovado para ser encaminhado a mesma. Angela Domene falou sobre
as novas mudanças do CNPJ e sobre os projetos que após a finalização sejam
apresentados o Compliance. O Fórum Regional de Jovens Líderes realizou a posse dos
coordenadores e comunicadores sendo eles Marcela Geada e Vinicius Weider. Paulo
Rodrigues falou sobre o Raid Ciclistico que acontecerá em Aracruz. Luciano Rodrigues
apresentou o relatório anual 2017 do 11º Grupo Escoteiro do Mar Ilha de Vitória. Foram
apresentados os representantes do 41º Grupo Escoteiro Roberto Anselmo Kautsky e do
4º ES Grupo Escoteiro Chefe Gilberto Barros de Brito, que estão em processo de
abertura. Realizaram-se entregas.
Diante da reclamação dos Grupos Escoteiros ante aos altos custos do vestuário e
uniforme escoteiro, a assembleia regional envia solicitação para a assembleia nacional:
que sejam apresentadas todas informações relacionadas aos custos do vestuário e
uniforme escoteiro; os lucros aferidos com a venda; e seja dada publicidade ao estudo
realizado para criação do vestuário. Aprovado por 28 votos.
9. Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária da Assembleia Regional da União
dos Escoteiros do Brasil Região Espírito Santo 2018. 29 delegados aprovaram a ata.
A assembleia encerrou-se às doze horas e quarenta e cinco minutos.
Assinam

Luciano Antônio Rodrigues
Presidente da assembleia

Leonardo Vilar Costa
1º secretário da assembleia
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