UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL
Ata da Reunião Ordinária da Assembleia Regional
realizada no dia 18 de março de 2012, Brasília-DF.
No dia dezoito de março de 2012, às 09 horas, em segunda convocação, na sede da Região
Escoteira do Distrito Federal, por convocação do Diretor Presidente da UEB-DF, Carlos
Delmar, foi instalada a Reunião Ordinária da Assembleia Regional da UEB-DF. Carlos Delmar
deu inicio a Assembleia, passando para a Ordem do Dia:------------------------------------------------A) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E DOS SECRETÁRIOS DA
ASSEMBLÉIA REGIONAL: Carlos Delmar, submete a Assembleia a seguinte composição da
mesa: Presidente: Alessandro Garcia Vieira, Vice-presidente: Átila Pessoa Costa, Primeiro
Secretário: Jefferson Matos Tomázio, Segunda Secretária: Terezinha Maria dos Santos
Evangelista. Aprovados por aclamação. ----------------------------------------------------------------------Assumindo os trabalhos Alessandro convida para compor a Mesa o Diretor Presidente, Carlos
Delmar, e o Diretor Vice-presidente, Augusto Willer, em seguida conduz a saudação à
Bandeira Nacional e solicita a Chefe Zenilda (Tia Z) que faça uma oração. Átila fez a leitura
do edital de convocação da Assembleia. Alessandro agradece a presença de todos e diz que
está à (alterado na Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) disposição copia da ata da
Assembleia de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------B) INDICAÇÃO E ELEIÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES DA ASSEMBLÉIA
REGIONAL, PODENDO REFERENDAR OS INDICADOS PELA DIRETORIA REGIONAL:
Alessandro apresenta a composição das Comissões, indicadas pela Diretoria Regional, a
saber: Comissão Eleitoral: Joaquim Alberto Peixoto Maia, Lucio Fagundes Marcon, Rodrigo
de Castro Reys; Comissão de Credenciamento: Marcelo de Assis Xaud, Carmen Barreira, Lia
Kaori Nishizawa; Comissão de Escrutínio: Paulo José Oliveira Evangelista, Henrique Sandro
da Silva Carvalho, Vera Lucia Raposo de Castro; Comissão de Estilo: Fabricio Rossi
Fernandes Lima, Rubem Süffert, Adriana Pereira Frony Costa;. Comissão de Assuntos
Gerais: Marisa, Alexis Freitas Cóssio, Celso João Perotto. A Assembleia aprovou por
aclamação os indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------A Comissão de Credenciamento apresenta os credenciados: 47 membros com direito a voto. C) ANÁLISE E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
REGIONAL DE 2011: Em decorrência do prévio envio a da Ata Reunião Ordinária da
Assembleia Regional de 2011, é dispensada a leitura da mesma. Posta em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------D) ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO REGIONAL DE 2011 E DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DA DIRETORIA REGIONAL DO EXERCÍCIO DE 2011, ESTA COM PARECER
DA COMISSÃO FISCAL: Alessandro passa a palavra ao Diretor Presidente, Carlos Delmar,
que convida a Diretora Técnica Adjunta, Christiane para apresentar o relatório da área
técnica. Fabricio apresenta relatório da área administrativa. Rubem apresenta o relatório da
área financeiras e fala sobre regularização do terreno da UEB-DF, apresenta os relatórios
sobre o balanço e prestação de contas de 2011, e passa a palavra ao Presidente da
comissão fiscal, Celso João Perotto (alterado na Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013), que faz
apresentação do relatório da comissão fiscal com parecer favorável à aprovação das contas.
Carmen Barreira, coordenadora regional da equipe de gestão de adultos, apresenta o
relatório de formação, destaca a realização de um curso nacional de formadores em Brasília,
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ressalta a importância do assessor pessoal de formação, a incentiva todos a conquistarem
suas Insígnias de Madeira. Alessandro agradece e ressalta a realização do Congresso
Escoteiro Nacional em Brasília entre os dias 24 de abril e 1º de maio de 2011. Alessandro
ressalta ainda a importância de todos os Grupos Escoteiros possuírem a relação patrimonial,
a exemplo do que consta no relatório regional. Encerrada a apresentação, é colocado em
discussão e votação, que são aprovados por unanimidade, o relatório regional e prestação de
contas de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Rubem pede a palavra e informa que a UEB ultrapassa pela primeira vez a marca de 15 anos
atrás, com 74 mil escoteiros registrados, reconhece a participação do Alessandro como
Diretor Nacional de Métodos Educativos nessa conquista.-----------------------------------------------E) ANÁLISE E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
REGIONAL DA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL: É feita a distribuições da proposta de
alteração, que já foi previamente enviada aos Grupos Escoteiros. Alessandro expõe o
histórico da criação da Diretoria de Métodos Educativos no nível nacional há três anos, e que
consequentemente é uma tendência nas regiões escoteiras, dando origem a presente
proposta de alteração do Regulamento Regional, que tem por objetivo acompanhar a
estrutura nacional, extinguindo o Diretor Técnico e criando o Diretor de Métodos Educativos,
que congregará o Diretor de Programa Educativo, o Diretor de Gestão de Adultos e o Diretor
de Atividades. Rubem expõe mais algumas alterações, com pequenos ajustes e adequação
no texto do regulamento. Aberta a discussão, Tadeu Júnior (7º DF) questiona como ficará a
estrutura de formação de escotistas e dirigentes, Alessandro faz os esclarecimentos. Hugo
(3º DF) propõe a manutenção da nomenclatura de Diretor Técnico, mantendo a proposta de
estrutura apresentada, Alessandro explana ser uma nomenclatura padronizada, já utilizada
no nível nacional, interamericano e mundial (alterado na Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013),
e que sua proposta será colocada como destaque em separado na votação. Encerrada a
discussão é feita a votação da proposta que é aprovada pelo voto favorável de todos os
presentes. Em seguida é colocado em votação o destaque do Sr. Hugo (3º DF), de
manutenção da nomenclatura de Diretor Técnico, que teve o seis votos a favor da
manutenção e quarenta votos pela alteração conforme proposta prévia para Diretor de
Métodos Educativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Após aprovado, o texto do Regulamento da Região Escoteira do Distrito Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações nos Artigos 21, 30, 35 e na Alínea d do Artigo 37:----------Art. 21 - A Diretoria Regional é o órgão executivo da Região, com mandato de 3 (três) anos. A
Diretoria Regional é composta: I - Diretores Eleitos: a) Diretor Presidente; b) Diretor VicePresidente; c) Diretor Financeiro; d) Diretor Administrativo; e) Diretor de Métodos
Educativos; II - Diretores Nomeados: a) Diretor de Relações Públicas e Institucionais; b)
Diretor Financeiro Adjunto; c) Diretor Administrativo Adjunto; d) Diretor de Relações Públicas
e Institucionais Adjunto; e) Diretor de Programa Educativo, Diretor de Gestão de Adultos
e Diretor de Atividades, indicados pelo Diretor de Métodos Educativos. § 1º - Os
Diretores Adjuntos são indicados pelo respectivo titular. O Diretor de Relações Públicas e
Institucionais é indicado pelo Diretor Presidente. Os Diretores Nomeados são aprovados pela
Diretoria Regional. § 2º - Os membros nomeados da Diretoria Regional têm direito a voto nas
reuniões da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 30 – Ao Diretor de Métodos Educativos compete: a) b) c) selecionar as delegações
escoteiras que devam representar a Região em atividades nacionais ou internacionais e
outros eventos fora da área da Região do Distrito Federal, submetendo-as à aprovação
da Diretoria Regional; d) e) f) -------------------------------------------------------------------------------------
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Art. 35 - Os Coordenadores Regionais de Ramos podem indicar ao Diretor de Métodos
Educativos que ouvirá o Coordenador Distrital, os integrantes das Coordenações Distritais
de Ramos ou Assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------Alínea d do Art. 37 - outras atribuições delegadas pelo Diretor de Métodos Educativos ou
solicitadas pelos Diretores Técnicos. --------------------------------------------------------------------------A Comissão de credenciamento informa novo credenciamento, agora são 48 membros com
direito a voto, além de mais 2 delegados que chegaram no decorrer da Assembleia e
assinaram o livro de presença. ----------------------------------------------------------------------------------F) ELEIÇÃO DO DIRETOR DE MÉTODOS EDUCATIVOS (OU TÉCNICO) PARA
COMPLETAR O MANDATO DA ATUAL DIRETORIA: Foi apresentada as seguintes
candidaturas no prazo do edital: Diretor de Métodos Educativos: Christiane Bubenick
Fernandes Lima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------G) ELEIÇÃO DOS DELEGADOS E SUPLENTES DA UEB/DF À ASSEMBLÉIA NACIONAL
DE 201: Foram apresentadas as seguintes candidaturas no prazo do edital: delegado
regional junto à Assembleia Nacional: Lia Kaori Nishizawa e Rubem Süffert. Alessandro
expõe que houve somente duas candidaturas à delegado regional, mas a UEB-DF tem direito
a três delegados, assim solicita que excepcionalmente seja reaberto as inscrições, para que
seja assegurada a representatividade do DF na Assembleia Nacional. E colocado em votação
a proposta que é aceita por unanimidade. -------------------------------------------------------------------Alessandro informa que Rubem Süffert comunicou seu afastamento da Diretoria Financeira
Regional, abrindo assim nova vaga na Diretoria, para a qual Alessandra Gomes da Cruz
Cóssio se candidatou no prazo do edital à vaga., Lucio Marcon, membro da Comissão
Eleitoral, manifesta que não consta no edital de convocação esse cargo, solicitando que seja
aberto aos demais a possibilidade de se candidatarem. Alessandro põe em votação a
inclusão na Ordem do Dia da eleição do Diretor Financeiro com a reabertura de prazo para a
apresentação de candidaturas o que é aprovado com uma abstenção. Alessandro passa a
condução dos trabalhos ao Átila Pessoa, Vice-presidente da Assembleia. Átila solicita a
manifestação de candidatos à vaga de delegado regional à Assembleia Nacional, onde se
candidataram: Ivanilde Ximenes (15º DF), Alessandro Garcia Vieira (6º DF), Emanuela
Batista (11º DF) e Paulo Evangelista (UEB-DF).Para a vaga de Diretor Financeiro se
candidatou Alessandra Gomes da Cruz Cóssio (1º DF). Eduardo Xaud (4º DF) propõe que
sejam mantidos como delegados os dois candidatos que se apresentaram dentro do prazo, e
aberta votação apenas para terceira vaga e a suplência, a proposta foi colocado em votação
e aprovada (alterado na Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) por unanimidade. Paulo
Evangelista solicita afastamento da Comissão de Escrutínio por ser candidato, Tadeu Junior
(7º DF) assume a vaga. Átila solicita que os candidatos se apresentem. A Comissão Eleitoral
solicita um prazo para fazer os ajustes na cédula eleitoral, sendo assim foi invertida a pauta
enquanto são confeccionadas as cédulas. -------------------------------------------------------------------H) ASSUNTOS GERAIS, APRESENTADOS COM ANTECEDÊNCIA DE 10 (DEZ) DIAS
PROTOCOLADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL: Carlos Delmar entrega o troféu Grupo
Padrão Grau Ouro para o Grupo Escoteiro Ave Branca e para o Grupo Escoteiro HokmaGuará, Grupo Padrão Grau Prata para o Grupo Escoteiro Roberto Simonsen. A Comissão de
Assuntos Gerais apresenta duas inscrições. ----------------------------------------------------------------1) Hugo (3º DF) solicita que sejam revista a norma que nega a autorização (alterado na
Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) de atividades externas das UEL concomitantes com as
atividades regionais, informa que já houve manifestação da diretoria em não alteração do
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calendário regional, Hugo propõe que a regra para autorização seja mantida para o
calendário regional apresentado no inicio do ano, mas caso tenha alguma alteração desse
calendário, que não sejam prejudicados os grupos que já tenham atividades marcadas nas
datas alteradas pela Região Escoteira; Alexis, Diretor Técnico Adjunto da UEB-DF, explica
que a postura da Diretoria Regional é de não alteração do calendário, e em caso de
imprevistos, como falta de voluntários, local ou mobilização, a atividade será cancelada e não
terá sua data alterada. Heide (15º DF) questiona onde está essa regulamentação, Alessandro
diz ser uma resolução da Diretoria Regional. Eduardo Xaud (4º DF) manifesta a favor da
flexibilidade da norma, em prol dos jovens. Zenilda Pereira Perotto (alterado na Assembleia
Regional Ordinária de 03/03/2013) expressa sua tristeza por uma atividade regional não ocorrer por
falta de adultos voluntários, faz um apelo que todos trabalham em prol do nosso foco, que
são nossos jovens. O dirigente Ribamar (alterado na Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) do
14º DF, também se manifesta pela flexibilidade em caso de datas alteradas. Dando
encaminhamento ao assunto, Alessandro diz que se trata de um assunto de competência da
Diretoria Regional, e assim será tratado. ---------------------------------------------------------------------2) Flávio Louzada (14º DF) expõe a dificuldade dos últimos anos do Grupo Escoteiro
Bernardo Sayão (14º DF) em conseguir uma sede para o seu grupo, que passaram por vários
lugares e agora estão instalados na sede da Região Escoteira. Informa que com a mudança
da sede houve uma perda em 40% do efetivo, mas que no decorrer do ano teve um
crescimento de 80%, diz que o local tem um grande atrativo da população, que tem
constantemente procurado o local em busca de informações sobre o ME, assim traz a
assembleia a proposta de instalação definitiva do Grupo Escoteiro Bernardo Sayão na sede
da Região Escoteira do DF. Willer, vice-presidente da UEB-DF, propõe que essa seja uma
situação provisória, pois pode ocorrer problemas com outros grupos escoteiros que também
precisarão da sede regional para desenvolver temporariamente suas atividades. Edy (alterado
na Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) (15º DF) também se manifesta que a permanecia
seja provisória, podendo a sede servir para outros grupos. Mariana (23º DF) diz que já houve
problema semelhante em seu Grupo Escoteiro, que na época foi solicitado seu a acolhimento
temporário na sede regional e que o pedido foi recusado pela Diretoria Regional, tendo que
funcionar por um semestre na em uma praça da Vila Planalto. Cesar (35º DF) diz que há
amadorismo nos grupos ao procurar um local para se instalarem, diz ser a favor de um Grupo
Escoteiro na sede da Região Escoteira, e que é necessário ter articulação institucional para
garantir locais para todos os Grupos Escoteiros. -----------------------------------------------------------Alessandro informa que as cédulas estão prontas e solicita a interrupção dos debates para
que seja feita a eleição, sendo retomados os debates logo em seguida. Átila assume a
presidência e solicita que a Comissão de Escrutínio proceda ao processo de votação.
Encerrada a votação, é retornado a discussão do segundo Assunto Geral. -------------------------Lúcio (15º DF) diz terem dois pontos distintos, uso da sede regional para atividades dos
grupos e um grupo permanente na sede regional, manifesta a favor de se ter um grupo
permanente na sede regional, não deixando o espaço ocioso. Heide (15º DF) discorda do fato
de anteriormente ter sido negado o pedido de outro grupo se instalar temporariamente na
sede regional e fala da necessidade de um tratamento igualitário. Carlos Delmar pede a
palavra e informa que as portas da região estão sempre abertas e nunca chegou ao
conhecimento dele o pedido de outro Grupo Escoteiro, e dele nunca houve rejeição para
nenhum Grupo. Mariana diz ter havido uma troca de emails com o então Diretor Técnico
Regional e afirma que seu pedido foi rejeitado. Alessandro diz que pode ter ocorrido
manifestações pessoais e reafirma que a Região e a casa de todos os grupos, e assim
sempre acolherá os Grupos Escoteiros. Ribamar (14º DF) afirma que a proposta é da
existência de um Grupo Escoteiro na Região, independente de qual seja o grupo, sendo
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devido a Diretoria Regional a escolha de qual grupo seja esse. Marisa (2º DF) diz que seu
grupo em 2007 foi convidado para se instalar em um Batalhão de Polícia Militar,e
posteriormente por questões políticas teve que sair, quando com o apoio da Diretoria
Regional foram acolhidos em uma escola, afirma que é necessário o apoio do governo para a
instalação de Grupos Escoteiros. Eduardo Xaud (4º DF) diz que a Região Escoteira é uma
área comum para uso de todos os grupos, ressalta a existência dos cursos de formação,
onde não podem ocorrer atividades concomitantes, dentre outros eventos, solicita que seja
ampliada a discussão do assunto e postergada a votação do assunto. Felipe (14º DF)
explana sobre como foi a saída do Grupo Escoteiro Bernardo Sayão do Minas Brasília Tênis
Clube, não sendo cumprido acordo firmado com a diretoria anterior do clube, por ocasião da
posse da nova diretoria, diz que sua comunidade é o setor de clubes, e estando na Região
Escoteira, não haveria grande deslocamento. Luiz Paulo (11º DF) sugere que haja um
revezamento de participação dos grupos na sede regional, havendo beneficio e crescimento
para todos, dando assim oportunidade à todos os Grupos Escoteiros. Alexis apresenta como
está dividido o terreno da Região Escoteira e propõe que se destine uma parte não utilizada
do terreno aos Grupos Escoteiros, evidencia que há bastante espaço não utilizado, e que o
uso dessa parte não trará interferência nas atividades da sede regional, sugere que seja
postergada a decisão após um fórum de debates. Alessandro diz que a proposta apresentada
previamente, segundo consta em documento em posse da Mesa da Assembleia, é pela
permanência definitiva do Grupo Escoteiro Bernardo Saião na sede regional, diz que o Diretor
Vice-presidente, Willer, se dispõe a colaborar na articulação junto ao Governo para conseguir
uma sede definitiva para o Grupo Escoteiro Bernardo Sayão, Alessandro diz que a
comunidade original do GEBS é (alterado na Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) a Asa
Norte, quando da sua instalação no colégio GISNO. Alessandro propõe dois
encaminhamentos: primeiro que tenha constantemente e em revezamento Grupos Escoteiros
utilizando a sede regional para desenvolver suas atividades e que grupos com problemas
temporários possam ter sede temporária na Região Escoteira, segundo que a Região
Escoteira seja sede permanente de um Grupo Escoteiro. Eduardo Xaud (4º DF) encaminha
que não haja deliberação nesse momento, que os Grupos ampliem os debates internamente
para uma posterior deliberação. Colocada em votação se haverá deliberação sobre o tema
nessa Assembleia, tendo vinte e seis (26) votos a favor de não haver deliberação na presente
Assembleia, oito (8) votos contra e quatro (4) abstenções. Celso João Perotto (alterado na
Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) solicita àqueles (alterado na Assembleia Regional Ordinária de
03/03/2013) que possam colaborar com a busca de uma sede definitiva para o Grupo Escoteiro
Bernardo Sayão se apresentem à sua diretoria. Encerrado os assuntos gerais. (alterado na
Assembleia Regional Ordinária de 03/03/2013) ------------------------------------------------------------------------A Comissão de Escrutínio apresenta o resultado das votações: Christiane Bubenick
Fernandes Lima eleita Diretora de Métodos Educativos com quarenta e dois (42) votos a
favor e oito (8) brancos, Alessandra Gomes da Cruz Cóssio eleita Diretora Financeira com
quarenta e dois (42) votos a favor e oito (8) brancos. Eleitos Delegados Regional à
Assembleia Nacional, por decisão da Assembleia Rubem Süffert e Lia Kaori Nishizawa , e por
votação na seguinte ordem: Alessandro Garcia Vieira com quinze (15) votos como titular, e
como suplentes Paulo José Oliveira Evangelista com doze (12) votos, Ivanilde Rodrigues
Ximenes com dez (10) votos e Emanuela Batista Ponte com sete (7) votos, brancos/nulos
somaram seis (6) votos. Carlos Delmar chama os eleitos à frente para tomarem posse com a
renovação da Promessa Escoteira. ----------------------------------------------------------------------------Alessandro conduz a saudação à Bandeira Nacional, após comunica e lamenta o falecimento
da mãe da Chefe Francisca (10º DF) e o falecimento do companheiro Menezes (6º DF)
ocorrido em 18 de fevereiro. Chefe Zenilda (Tia Z) profere uma oração. Alessandro agradece
Rubem Süffert pelo desempenho de suas funções como Diretor Financeiro na atual Diretoria
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Regional, deseja sucesso aos novos eleitos, agradece aos integrantes das Comissões, da
Mesa da Assembleia, e aos integrantes da Direção Regional e dá por encerrada a reunião da
Assembleia Regional de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------

Brasília, 18 de março de 2012.

_______________________________
Alessandro Garcia Vieira
Presidente

_______________________________
Jefferson Matos Tomázio
1º Secretário
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