ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DE 2011 DA UNIÃO
DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO DF
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às oito horas e tinta
minutos o Diretor Presidente da Região Escoteira do DF, Carlos Delmar, abriu a
reunião em primeira convocação da Reunião Ordinária da Assembléia Regional (AsR),
e não havendo quórum, passou a abertura para as nove horas. O Diretor Presidente
da Região deu início à AsR, em segunda e última convocação, passando para a pauta:
A) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E DOS SECRETÁRIOS DA
ASSEMBLÉIA REGIONAL: Carlos Delmar pediu referendo da mesma para a
formação da Mesa, a seguir: Paulo Roberto de Oliveira para Presidente da
Assembléia, Rubem Süffert para Vice-Presidente, Amélia Meireles Pagano de Mello
para Primeira Secretária e Jefferson Matos Tomázio para Segundo Secretário. A
Assembléia aprovou-os por aclamação. B) INDICAÇÃO E ELEIÇÃO DOS MEMBROS
DAS COMISSÕES DA ASSEMBLÉIA REGIONAL, PODENDO REFERENDAR OS
INDICADOS PELA DIRETORIA REGIONAL: Paulo Oliveira solicitou aos membros da
AsR anuência para a composição das Comissões dos candidatos indicados pela
Diretoria Regional, a saber: Comissão de Credenciamento: Eduardo Labre Cirino
Silva, Carmen Barreira e Lia Kaori; Comissão Eleitoral: Francisca Ribeiro Izidro, Paulo
José de Oliveira Evangelista e Lúcio Marcon; Comissão de Escrutínio: Marcelo de
Assis Xaud, Celso João Perotto e Fabricio Rossi Fernandes Lima; Comissão de Estilo:
Augusto Willer, Márcio Albuquerque e Adriano Almeida. A Assembléia aprovou por
aclamação os indicados. Após, solicitou ao chefe Perotto que fizesse a oração de
abertura. Carmen solicitou uma homenagem em lembrança à chefe Iracema Bezerra
Oliveira (UEB-GO) que integrava a Equipe Nacional de Gestão de Adultos e que
faleceu no último dia dois de março. Rubem solicitou uma homenagem ao Padre João
Penha (UEB-RN), que faleceu no último dia dezessete de janeiro. Feita a saudação a
Bandeira Nacional. Após, o presidente pediu à secretária que lesse o edital de
convocação. O presidente colocou à Assembléia o seguinte problema com o
credenciamento de delegados da assembléia: dois grupos escoteiros (8º DF e 14º DF)
não fizeram a assembléia de grupo a tempo, conforme o Art. 34 do Estatuto da UEB.
O 14º DF está com todos os delegados eleitos em 2010 fora do grupo por estarem
trabalhando fora do DF e do Brasil, e que a presidente é outra por nova eleição. O 8º
DF foi dividido no ano passado e antigos delegados e dirigentes saíram do grupo,
tendo o mesmo que eleger novos. Rubem e Alessandro esclareceram à Assembléia o
artigo 34. Pela redação deste artigo, a Mesa vê uma interpretação dúbia. A proposta é
que a Assembléia aceite o credenciamento dos delegados dos dois grupos e que eles
possam participar ativamente da Assembléia, isto é, com seus direitos e deveres.
Eduardo Xaud pediu ao presidente da mesa que lesse novamente o artigo 34 e
perguntou se há alguma penalidade ao que o presidente respondeu que o Estatuto
não prevê nenhuma penalidade no descumprimento desse artigo. Márcio se propôs a
levar à Direção Nacional a proposta que este item fique melhor redigido. O presidente
colocou o assunto em votação, e dos 32 delegados com direito a voto, no momento,
vinte e nove votaram a favor, os dois grupos envolvidos se abstiveram e houve mais
uma abstenção. C) ANÁLISE E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA
ASSEMBLÉIA REGIONAL DE SETEMBRO DE 2010: A seguir, o presidente colocou
a ata da assembléia anterior, distribuída anteriormente, em votação. Perguntou aos
presentes se todos tinham lido, alguns solicitaram uma cópia. Perguntou também se

queriam que a secretária lesse a ata, a Assembléia decidiu que não. Dentre os atuais
37 votantes, por 31 votos a favor da aprovação da ata, 5 abstenções e 1 ausência, a
ata foi aprovada. D) ANÁLISE DO RELATÓRIO REGIONAL DE 2010 E DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA REGIONAL PARA O EXERCÍCIO DE
2010, ESTA COM PARECER DA COMISSÃO FISCAL REGIONAL: O Presidente da
Mesa passou a palavra ao presidente da Região Escoteira para apresentar o Relatório
Anual 2010 aos presentes. Lia Kaori solicitou que fossem incluídas no relatório as
atividades internacionais que o DF participou com sua delegação, a saber: Moot
Mundial no Kenya e Jamboree Panamericano no México. Eduardo do 3º DF pediu que
constassem os nomes dos GEs na parte de Distintivos Especiais, ao lado dos nomes
dos jovens, tia Zê, 6º DF, a disse que a lobinha Camila Rodrigues recebeu o distintivo
Cruzeiro do Sul e pede que conste o nome dela na relação. Carlos Delmar pediu à
Carmen para falar sobre a gestão de recursos adultos da Região. Após, solicitou ao
Rubem que falasse sobre os distintivos especiais e condecorações. Em seguida
chamou o Marcio para falar sobre a atuação da loja. Em seguida Carlos falou sobre o
crescimento de 111% no número de registros da Região Escoteira no ano de 2010 em
relação a 2009. Chamou o Rubem, Diretor Financeiro, para apresentar o relatório
financeiro. Rubem, em nome da Diretoria Regional, agradeceu ao dirigente Rudinei
dos Santos pelo empenho no repasse da PREVI à Região do DF. Após, solicitou ao
chefe Perotto, da Comissão Fiscal, que apresentasse o parecer da Comissão sobre a
prestação de contas, o chefe Perotto , após falar sobre o assunto comunicou que as
contas estavam aprovadas pela CF. Reys perguntou sobre desconto no imposto de
renda para pessoa física, para poder esclarecer a um pai de seu grupo, Rubem disse
que só pessoas jurídicas podem receber desconto no imposto de renda relativo a
pagamentos e doações efetuadas. Willer ressaltou a importância da receita oriunda do
Squash e do aditivo relativo a boate e estacionamento. O presidente da mesa também
esclareceu sobre o terreno onde está localizada a sede, que finalmente passará para
o nome da UEB-DF, pois nos próximos meses tudo estará normalizado. Rubem
aproveitou e agradeceu ao mesmo pelo empenho que Paulo Roberto está conduzindo
este assunto. O presidente agradeceu ao Perotto e a tia Zê a colaboração neste
sentido. Após, o presidente colocou em votação o relatório regional de 2010 e a
prestação de contas da diretoria regional para o exercício de 2010, onde os 33
delegados presentes, 31 votaram a favor e 2 se abstiveram. E) ELEIÇÃO DE ATÉ DE
ATÉ 2 (DOIS) SUPLENTES PARA A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA
REGIONAL, COM MANDATO DE 1O DE ABRIL DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE
2012: O Presidente da Mesa avisou que ninguém se apresentou para concorrerem às
2 vagas de suplentes da Comissão de Ética Regional no prazo determinado na
convocação, e abriu para recebimento de novas candidaturas. Marcio Albuquerque
apresentou Felipe Mesquita Santana (14º DF) e Amélia apresentou Lucio Fagundes
Marcon (15º DF). A Assembléia aceitou as candidaturas. Em função disto, Lucio
Marcon se retirou da Comissão Eleitoral, e para a mesma se apresentou Rodrigo de
Castro Reys, que foi aprovado. F) ELEIÇÃO DOS DELEGADOS E EVENTUAIS
SUPLENTES À ASSEMBLÉIA NACIONAL DE 2011: Os candidatos para delegados
são: Carmen Barreira, Marcio A C de Albuquerque e Rubem Suffert. G) INDICAÇÃO
DE CANDIDATO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL – CAN: O
candidato para o CAN é Márcio A C de Albuquerque. O presidente explica que a
votação para Delegado dos membros para a Comissão de Ética e do CAN é unitária.
Pede aos candidatos para se apresentarem. A Comissão Eleitoral chama, pela lista

entregue pela Comissão de credenciamento, os delegados aptos ao voto para receber
a cédula e votar. H) ASSUNTOS GERAIS, APRESENTADOS COM ANTECEDÊNCIA
DE 10 (DEZ) DIAS E PROTOCOLADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL: O Presidente
agradece a presença dos representantes nacionais e comunica que ninguém
apresentou assunto para este item. A Mesa chama o chefe Leonardo e o chefe Willer
que colocam à AsR a idéia de que as próximas assembléias sejam feitas às quartasfeiras, aproveitando a presença das pessoas que normalmente estão na Região nas
quartas-feiras feiras à noite, por ser domingo um dia mais especial para a família,
cultos, e outras atividades pessoais. Acham que seria mais produtivo e com maior
número de pessoas. O chefe Alessandro pede a palavra e diz preferir no sábado, até
porque é uma vez por ano somente. Entende que se oferecermos alguma coisa que
atraísse o adulto, como uma oficina ou um congresso, com certeza a presença seria
maior. Chefe Eduardo Xaud pede a palavra e diz que acha difícil as pessoas que
estão ocupadas com assuntos de suas áreas específicas, pararem de tratar o que
estão tratando para participar de uma assembléia ao mesmo tempo. Chefe Rubem
disse que independente do dia, todos os delegados devem ter suplentes para assim
não deixarem que o grupo que representam fique sem delegado. Tia Zê falou da
importância do que se trata na Assembléia e da sua tristeza em ver tão baixa presença
e concorda com Alessandro sobre atrair os adultos. Marcio dá idéia da Região fazer
uma pesquisa sobre o assunto, Paulo Roberto pede a opinião dos presentes e todos
concordam, ficando a decisão do dia da assembléia a ser tomada em conjunto com o
fórum de dirigentes, após pesquisa aos grupos. A Comissão de Escrutínio comunica
que já tem o resultado da votação, e que foram 36 os delegados votantes.
DELEGADOS À ASSEMBLÉIA NACIONAL: Márcio Albuquerque recebeu 14 votos,
Carmen Barreira recebeu 11 votos, Rubem Suffert recebeu 10 votos, houve uma
abstenção. CANDIDATO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL: Márcio
Albuquerque recebeu 27 votos e houve 9 abstenções. SUPLENTES PARA A
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA REGIONAL: Felipe Mesquita recebeu 18 votos,
Lúcio Marcon recebeu 17 votos, houve uma abstenção. Os eleitos foram chamados à
frente da assembléia para tomarem posse com a renovação de suas promessas
escoteira. A seguir, o Diretor Presidente falou sobre a próxima Assembléia Nacional
que será realizada em Brasília nos próximos dias 29, 30/04 e 01/05, e espera contar
com a presença de todos. Fabrício falou que infelizmente só temos 20 inscritos do DF,
e no Congresso são 216 inscritos. Paulo Roberto parabenizou os autores do novo site
da UEB. Agradeceu a presença de todos, e dos membros do CAN, a saber: Marcelo
Xaud, Marcio Albuquerque, Alessandro Garcia e Rubem Suffert. Agradeceu a
oportunidade de estar à frente da Mesa e se sentiu honrado com o convite. Após o
agradecimento a Deus, o presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, cuja ata
vai por mim lavrada e assinada, juntamente com o presidente da mesma.
Brasília, 27 de março de 2011.
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