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UNÉO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DE SANTA CATARINA

ATA DA XXIII REUNÁO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA ESCOTEIRA REGIONAL
DA uNrÃo Dos EScorEIRos Do BRASTL - REGrÃo oe sANTA cATARTNA

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, no Teatro Municipal de Pomerode - Rua 15 de

novembro, no 525 - Centro - Pomerode - SC, deu-se a primeira chamada às 08:00hs, onde se verificou
que não havia quórum. Às 09:15 em segunda chanada deu-se o inicio aos trabalhos da XXIII Reunião
Ordinrária da Assembleia Escoteira Regional da União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa

Cataina, conforme Edital de Convocação datado de vinte e dois de dezembro de 2015, que foi lido pelo
Presidente da Região Escoteira de Santa Cataina, Sr. Nadir Antonio Mussio, conforme Estatuto da

União dos Escoteiros do Brasil, que propôs os seguintes nomes para a condução dos trabalhos: para

Presidente da Mesa, a senhora Rita Cassia Ehlert (GE Cruzeiro do Sul); 1" Vice-Presidente o senhor
Marcos Antônio Furtado (GE Padre Pedro Baron); 2o Vice-Presidente seúor Almir Zoboli (GE
Pomerano); lu Secretária senhora Eliane Rosides Boehs da Rocha (GE Lauro Muller); 2o Secretiírio
senhor Jardel Corrêa (GE São João Batista), sendo todos aclamados por unanimidade. Ato contínuo
senhor Nadir Antonio Mussio informou o nome dos membros da Comissão Eleitoral que foi nomeada
pela Diretoria Regional através da Resolução Regional UEB-SC 021, de 17 de outubro de 2015 com a

seguinte composição: Senhor Marcel Hugo (GE Leões de Blumenau); senhor Djalma Santos Niles (GE
Curitibanos) e senhor Rudinei Aldini Frese (GE Áquila). Também foi anunciado o nome dos membros
da Comissão de Credenciamento, nomeada pela Comissão Eleitoral conforme inciso IV do Artigo 4o da
Resolução Regional UEB-SC 021, sendo composta pelo senhor Leonardo Woicieck Neto (GE do Ar
Hercilio Luz) e pelo senhor Gustavo Reffatti (GE Xapeco). Na seqüência o senhor Nadir Antonio
Mussio colocou em voiação os nomes para as comissões assessoras ficando assim eleitos por
unanimidade: Comissão de Escrutínio: senhor Denilson de Souza (GE Jacoritaba); senhor Paulo José
Vieira (GE Padre Pedro Baron) e Jaime Balvedi Medeiros (GE Desterro) e Comissão de Assuntos
Gerais: senhores Frederico Coelho Pinto Junior (GE Anchieta), Jean Paulo Strauch (GE Cruzeiro do
Sul) e Anthony Marcus de Oliveira (GE do Ar Hercílio Luz). Com a mesa e comissões constituídas e
aprovadas, a palavra foi passada para a Presidente da Mesa que de imediato passou para os assuntos da
Ordem do Dia colocando em votação a necessidade da leitura da Ata da XXII Reunião Ordinaria da
Assembleia Regional, tendo em vista que todos os delegados já haviam recebido a mesma com
antecedêr,rcia. Por unanimidade foi dispensada a leitura e por isso a presidente dos trabalhos colocou
imediatamente a respectivaataem votação. Não havendo neúuma manifestação a Ata da XXII Reunião
Ordinríria da Assembleia Escoteira Regional da União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa
Catanna,realizadano dia 22 de março de dois mil e quinze, na cidade de Orleans - SC foi aprovada por
unanimidade. Na seqüência a Presidente dos trabalhos solicitou a Diretoria Regional para que
procedesse a apresentação do relatório de atividades do ano de 2015, ao que o senhor Nadir Antonio
Mussio - Diretor Presidente da UEBSC convidou para este Íim o Diretor Regional de Comunicaçáo,
senhor Danilo Duarte de Souza, que inicia ressaltando que os relatórios impressos serão entregues
posteriormente aos representantes dos Grupos Escoteiros. Danilo faz breve resumo das atividades
realizadas apresentando de forma oral os itens que compõem o relatório de atvidades reagionais do ano
de 2015. Agradece a todos os Grupos Escoteiros que ajudaram a chegar a estes resultados e a todas as

comissões e equipes de trabalho que fizeram o ano de 2015 ser um sucesso. Vanessa Cristina Melo
Randig - Diretora Regional de Métodos Educativos faz uso dapalavra e fala sobre a gestão da Diretoria
Regional 2013 * 2016. Disse o quanto foi trabalhado e quanto foi gratificante. Agradeceu a todos, seu
esposo e a família pela compreensão. Agradeceu toda equipe de formação, programa educativo,
comunicação, a Janice M. M. Coutinho - Coordenadora Regional de Programa Educativo ao Leonardo
Woicieck Neto - Coordenador de Gestão de Aldultos, aos membros da Diretoria Regional. Passando a
palavra para Danilo Duarte de Souza, o mesmo pede que seja projetado o vídeo sobre a gestão 2013-
2016. Após a aprovagão do relatório
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46 alcançados passando em seguida para os seguintes itens da pauta: Deliberação sobre o Balanço
47 Financeiro 2015 e Previsão Orçamentária 2016. A presidente da mesa passa a palavra ao senhor
48 Nadir Antonio Mussio - Diretor Presidente da UEBSC, o qual convida o senhor José Carlos Bento -
49 Diretor Financeiro da UEB-SC para que faça a apresentação. Este lembra a todos os presentes que os
50 Grupos Escoteiros receberam o Balanço e a DRE do exercício contábil de 2015 dentro dos prazos legais
51 para análise e estudo e propõe então que a apresentação não seja através do balanço, mas através dos
52 resultados obtidos comparados com o orçamento aprovado pela )O(II Assembleia Escoteira Regional
53 para o ano de 2015. Ao fazer a apresentação esclarece que no ano de 2015 pela primeira vez, foram
54 contabilizados valores referentes à depreciação de bens e que os mesmos foram computados junto com
55 as demais despesas administrativas e que a partir de 2015 serão contabilizados separadamente, pois
56 depreciação é conta econômica e não despesa. Vanessa Cristina Melo Randig - Diretora Regional de
57 Método Educativo da UEB-SC solicitou apalavraparufalar sobre os investimentos no Campo Escoteiro
58 Paulo dos Reis. Disse que os investimentos realizados são muito importantes para os cursos de formação
59 escoteira. O Senhor Nadir Antonio Mussio pede a palavra para falar sobre os números apresentados, e

60 explica o porquê do déficit no )O(VI Mutirão Nacional Pioneiro, informa que foi conseguido junto ao
6l Sicoob o valor de R$20.000,00, para patrocínio clo mesmo evento e que por necessidade de melhoria na
62 infraestrutura do evento foram adquiridas cadeiras e mesas plásticas, além de outros materiais de
63 atividades que hoje compõem o patrimônio da UEB-SC. Com isso o )O(VI Mutirão Nacional Pioneiro
64 foi superavitario em aproximadamente R$40.000,00. José Carlos Bento continuou a sua explanação
65 dizendo da necessidade da instalação de elevador na Sede da Região Escoteira de Santa Catanna tendo
66 em vista não ter sido possível efetuar esta obra em20l5, e por isso fica mantida no orçamento de 2016.
67 Que foi aprovada na Assembleia Regional de 2075 a importância de R$200.000,00 para reforma das
68 instalações do Campo Escoteiro Paulo dos Reis, porém como houve a necessidade de outras melhorias o
69 valor destas obras fechou em R$290.000,00 em 2015. Explicou que foram construídos 5 novos
70 banheiros, a construção de um galpão para sala de aula e a captação de água de chuva para o
7l reaproveitamento, e por esse motivo extrapolou o valor orçado. Comentou ainda sobre o valor aplicado
72 na Caixa Econômica Federal com o objetivo de saldar o INSS patronal. Comentou ainda sobre valor
73 constante na Conta Perda Devolução de Imóvel constante do Balanço 2014, que se refere ao valor
74 investido na reforma do imóvel cedido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis quando da instalação
75 da Sede da Região Escoteira na Rua Ferreira Lima, em 2009. Imóvel este devolvido em 2013 e ouga
76 despesa não havia sido dado baixa nos registros contábeis. Em seguida, o Diretor Financeiro Regional,
77 apresentou a Previsão Orçamentária para2016, ressaltando a importância do orçamento anual citando
78 todas as rubricas e respectivos valores projetados que vão constituir as Receitas e as Despesas. O Sr.
79 Jaime Balvedi perguntou se o elevador a ser instalado na Sede da Região Escoteira da UEB-SC vai
80 atender a todos os andares, ao que José Carlos Bento afirmou que sim. Nadir Antonio Mussio explicou
81 que o projeto deve atender todos os andares e que o custo deste investimento é elevadissimo, mas vai
82 atender as pessoas com necessidades especiais e carga de materiais. A presidente da Assembleia solicita
83 ao Presidente da Comissão Fiscal Regional (CFR) senhor Sinésio Stefano Dubiela Ostroski para
84 apresentar o Parecer da citada comissão, ao que o mesmo anteriormente à sua locução, convida os
85 demais membros da Comissão Fiscal Regional, senhores Ricardo Moraes Retzem e Celso Moreira de
86 Castilho a se apresentarem para em seguida, informar à Assembleia que a Comissão Fiscal Regional
87 efetuou a conferência de todos os documentos constantes dos 12 balancetes referentes ao exercício de
88 2015 e deles nada constou a desaprovar e após isso, procede a leitura do Parecer que recomenda à
89 Assembleia a aprovação das contas e documentos relativos ao exercício contábil de 2015. O Senhor
90 Nadir Antonio Mussio pede a palavra e fazum agradecimento público a Comissão Fiscal Regional que
9t trabalhou arduamente e contribuiu com a Diretoria Regional com importantes considerações. A
92 Assembleia é informada que todos os números são integrados ao balanço da UEB Nacional. Após estas
93 considerações a Presidente da Assembleia coloca em votação a aprovação do Balanço Financeiro de
94 2015 e a Previsão Orçamentária de 2016, o que é aprovado por unanimidade. Mais uma vez apresidente
95 da mesa paruberiza a Diretoria Regional pelo trabalho desenvolvido. Ato contínuo a presidente dos
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trabalhos solicitou a Comissao Eleitoral para dar início ao processo de eleição. Marcel Hugo
Presidente da Comissão Eleitoral, informou que a Eleição se dará para os cargos de membro da
Comissão de Ética e Disciplina Regional, Comissão Fiscal Regional, Delegados junto à Assembleia
Escoteira Nacional 2016 e a Diretoria Regional que só tem uma chapa. Solicitou que os candidatos aos
caÍgos de Comissão de Ética e Disciplina Regional e Comissão Fiscal Regional para o triênio 2016 -
2019 que subissem ao palco para serem apresentados. Para a Comissao de Ética e Disciplina Regional
apresentaram-se os senhores Adriano da Silva (GE Terra do Vale), Adriano Heis (GE Anchieta), Jaime
Balvedi Medeiros (GE Desterro) e a senhora Ana Maria da Flores (GE Desterro). Apresentaram-se
também os candidatos a membros da Comissão Fiscal Regional, senhor Alexandre Stuepp Cavalcanti
(GE do Mar Ilhas Guará), a senhora Jarruina Franciery Francisco (GE do Mar Navegantes), o senhor
Marcio Randig (GE Príncipe de Joinville) e o senhor Sinéio Stefano Dubiela Ostroski (GE do Ar Major
Brigadeiro do Ar Alberto Bins Neto). O presidente da Comissão Eelitoral informa que o candidato
Márcio Randig colocou o seu nome como suplente da Comissão Fiscal Regional, tendo em vista, que já
tem o número mínimo de titulares. Dessa forma, o presidente da Comissão Eleitoral solicita a aprovação
dos membros da Comissão Fiscal Regional paÍa o triênio 2016 - 2019. O Diretor Presidente da UEB-SC
pediu apalavra e solicitou que seja aberta a inscrição para o preenchimento das duas vagas de suplentes
da Comissão Fiscal Regional, sendo que o Estatuto prevê até 03 suplentes. A presidente dos trabalhos
abriu as candidaturas onde se candidatÍram os senhores Jean Paulo Strauch (GE Cruzeiro do Sul) e
Diorgi Nunes (GE Terra do Vale). A presidente da mesa dos trabalhos colocou em votação a segünte
composição para a Comissão Fiscal Regional para o triênio 2016 - 2019 os membros Titulares são:
Alexandre Stuepp Cavalcanti, Janaina Franciery Francisco e Sinéio Stefano Dubiela Ostroski e para
membros Suplentes: Márcio Randig, Jean Paulo Strauch e Diorgi Nunes, sendo todos aprovados por
unanimidade. Na sequencia o presidente da Comissão Eleitoral solicitou ao candidato à Diretor
Presidente da única chapa à Diretoria Regional da UEB-SC - Celso Thadeu Carneiro de Menezes
(UEB-SC) que apresentasse os integrantes da chapa. Celso chamou ao palco as seguintes pessoasl
Narcizo Safério Girald (GE Xapecó); Evandro Robson Schaefer (GE Navegantes), Nuno Francisco
Nazaré Gonçalves Simão (GE Leões de Blumenau), José Carlos Bento (UEB-SC), Mark Andreson
Caldeira (GE Leão do Mar), Evandro Carlos Rodrigues (GE Urussanga),Luíz Salgado Klaes (GE do Ar
Major Brigadeiro do Ar Alberto Bins Neto) eLutz Henrique Pocai (GE Curitibanos). Celso Menezes se
apresentou e falou da proposta da sua chapa e pediu que cada um dos integrantes se apresentasse. Ato
contínuo foram chamados para se apresentar os candidatos à Delegado Regional junto à Assembleia
Escoteira Nacional 2016. Apresentaram-se Janice Maria Moreira Coutinho (GE do Ar Hercílio Luz,
Luiz Salgado (GE do Ar Major Brigadeiro do Ar Alberto Bins Neto), Arcângelo dos Santos Safanelli
(GE Anchieta), Nuno Francisco Nazaré Gonçalves Simão (GE Leões de Blumenau), AnaLucia André
de Moura (GE Leão do Mar), Leandro Vieira Lunelli (GE Desteno), Maria Júlia de Souza (GE Leões de
Blumenau), Gustavo Alexandre Cherobim Rugilo (GE Alexandre Roepcke), Sonia Maria Liotto (GE
Xapecó) e Nadir Antonio Mussio (UEB-SC). Na sequencia o presidente da Comissão Eleitoral
apresentou e explicou o modelo da cédula de votação com todos os cargos, na cédula estão colocados os
nomes dos 10 candidatos a Delegados Regionais junto a Assembleia Nacional 2016. Cada eleitor pode
votar em apenas um candidato. Como a UEB-SC tem direito a 08 vagas, os oito mais votados serão os
titulares e os demais por ordem de votação ficarão como suplentes. Esclarecida a forma de votação o
senhor presidente da Comissão Eleitoral sugeriu a alteração na composição da Equipe de Escrutínio,
tendo em vista que o Sr Jaime Balvedi Medeiros concorre a caÍgo nesta eleição. Proposta colocada para
a Assembleia e em ato continuo o senhor Edson Huebes (GE Duque de Caxias) se candidatou e
substituiu o Sr. Jaime Balvedi Medeiros. Neste momento deu-se início ao processo de votação com a
distribuição das cédulas, momento que também foi realizado o coffe break. Após as votações a urna com
os votos foi entregueparaa Comissão de Escrutínio. Reiniciando os trabalhos foi passado apalavrapara
Comissão de Assuntos Gerais. A Comissão de Assuntos Gerais informou que recebeu a proposta do
Grupo Escoteiro Alexandre Roepke referente a criaçáo da Equipe Regional de Gerenciamento de
Emergências - EREGE. A Comissão de $ssuntos Gerais solicita que a mesa de trabalhos encaminhe
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este assunto para a Diretoria Regional, pois cabe a mesma a cnaçáo ou não de equipes regionais, e desta
forma dispensa a análise e aprovação pela Assembleia Regional. O próximo assunto apresentado pelo
Sr. Jamil Antonio Dias (GE Curt Hering) que mostrou o evento que vem fazendo que se denomina Cine
Lobinho e Olimpiada Cultural Escoteira. Na sequencia foi passada a palavra para o Diretor Presidente
da UEB-SC - Nadir Antonio Mussio que passou a tratar dos assuntos solicitados pela Diretoria
Regional. Entrega do Relatorio de Atividades Regionais 2015 para os responsaveis de cada grupo.
Passou a palawa para Nuno Francisco Nazaré Gonçalves Simão (GE Leões de Blumenau) para
apresentar dois eventos para 2017 . O 15" Jamboree Interamericano e o l5o Moot Mundial. Pediu que os
grupos se organizem para participar. Na sequencia Rafael Ricardo Hoffmann (GE Pomerano) informou
que dentro do envelope que foi entregue o relatório regional, foram colocados ingressos da Vila
Encantada para os Lobinhos de Santa Catarima. Informou ainda que o Zoo de Pomerode estará
concedendo no dia de hoje desconto de 50Yo no valor do ingresso para membros do Movimento
Escoteiro desde que estejam trajando o uniforme ou vestuario escoteiro. Em seguida, o Presidente Nadir
Antonio Mussio solicita aos membros da diretoria regional que se dirijam ao palco paru a entrega do
Certificado de Grupo Padrão nos graus brotue, prata e ouro aos Grupos Escoteiros que assim foram
classificados pela UEB. Em seguida passa a palavra paru a Diretora Regional de Métodos Educativos -
Vanessa Cristina Melo Randig, para proceder a entrega do Diploma de Mérito Regional para os
Diretores Regionais: Danilo Duarte Souza, José Carlos Bento e Nadir Antonio Mussio, referente ao
trabalho e dedicação destas pessoas antes, durante e depois do XXVI Mutirão Pioneiro Nacional. Após
este ato Nadir Antonio Mussio fez a entrega do Diploma de Mérito Regional paÍa a Diretora Regional
Vanessa Cristina Melo Randig. Neste momento Vanessa Randig aproveitou para entregar quadros com
fotos e lembranças do )O(VI Mutirão Nacional Pioneiro, para Nadir Antonio Mussio em nome da
Região Escoteira de Santa Catrina e para Mrárcio Randig como Coordenador Geral desta atividade.
Dando continuidade Nadir Antonio Mussio fez a entrega dos Certificados de Coordenacão Regional do
JOTA e JOTI enviados pela Direção Nacional. Na sequencia o Diretor Regional de Comunicação -
Danilo Duarte de Souza apresentou o video sobre o XXVI Mutirão Nacional Pioneiro. Ato continuo,
Nadir Antonio Mussio procedeu a entrega da lembrança do XXII Congresso Escoteiro Estadual para os
Grupos Escoteiros participantes. Passando a palavra para a presidente da assembleia a mesma
apresentou a candidatura da cidade candidata a sediar o XXIII Congresso Escoteiro Estadual e a
XXIV Assembleia Escoteira Regional. Lembrando que para sediar os citados eventos a cidade deve
atender os requisitos constantes no caderno de encargos e a decisão final cabe à Diretoria Regional. A
presidente dos trabalhos passou a palavra paru a senhora Joice Mara da Silva Stein Zeferino -
Coordenadora do Distrito Litoral Norte, que apresentou a candidatura da cidade de Joinville. Momento
este que solicitou a projeção de um vídeo sobre a cidade de Joinville. Falou que a cidade e o local
escolhido têm capacidade total para receber todo pessoal de Santa Catarína. Sra Rita Cassia Ehlert
informou que havia mais uma cidade candidata para sediar o Congresso e Assembleia e passor apalavra
para a senhora Celina E. Melschiors do GE Pedra Vermelha da cidade de Itapiranga que apresentou a
candidatura desta cidade para sediar os dois eventos. Em seguida a presidente dos trabalhos colocou em
votação as duas candidaturas. A Comissão de Escrutínio apurou 55 votos para a cidade de Itapiranga e
76 votos pata à cidade de Joinville. Desta forma, ficou eleita em primeiro lugar acidade de Joinville-SC
para sediar o XXIII Congresso Escoteiro Estadual e a )OilV Assembleia Escoteira Regional no ano de
2017. Ato contínuo o presidente da Comissão de Escrutínio, senhor Denilson de Souza deu
prosseguimento ao resultado das Eleicões. Das 145 cédulas a Chapa da Diretoria Regional teve 141
votos a favor e 04 em branco. Ficando eleita a Diretoria Regional da União dos Escoteiros do Brasil
- Região de Santa Catarina parâ o Triênio 2016 - 2019 com a seguinte composição: Celso Thadeu
Carneiro de Menezes - Diretor Presidente, Narcizo Safério Giraldi - Diretor Vice-Presidente, José
Carlos Bento - Diretor Financeiro, Evandro Robson Schaefer - Diretor de Métos Educativos, Nuno
Francisco Nazaré Gonçalves Simão - Diretor de Comunicação. Os demais membros da Diretoria
Regional serão nomeados por ela mesma conforme prevê o Estatuto da UEB. O presidente da Comissão
Eleitoral apresentou a a
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196 Triênio 2016-2019. Do total de 145 votos, 2 fçsran em branco e 7 nulos. Foram eleitos: Ana Maria
197 Flores com 57 votos, Adriano da Silva com 46 votos, Adriano Heis com 19 votos e Jaime Balvedi
198 Mederios com 14 votos. Na sequencia o presidente da Comissão Eleitoral divulgou o resultado da
199 eleição dos Delegados Regionais junto à Assembleia Escoteira Nacional2016. Sendo os titulares:
20A Ana Lúcia André de Moura com 34 votos, Nadir Antonio Mussio com 25 votos, Gustavo Alexandre
201 Cherobim Rugilo com22 votos, Sônia Mara Liotto com 21 votos, Maria Júlia de Souza com 11 votos,
202 Janice Maria Moreira Coutinho com 08 votos, Luiz Salgado Klaes com 04 votos, Nuno Francisco
203 Nazaré Gonçalves Simão com 04 votos. Membros suplentes: Arcângelo dos Santos Safanelli com 04
204 votos e Leandro Vieira Lunelli com 04 votos. Ainda tiveram 01 voto branco e 07 votos nulos. Como
205 houve empate técnico a Comissão de Escrutínio utilizou o critério de antiguidade etéria. O candidato
206 Leandro Vieira Lunelli pediu apalawa e solicitou à mesa dos trabalhos que como não há nada definido
207 no Estatuto da UEB e Regulamento Regional que a Assembleia escolha se a idade para desempate seja
208 da mais velha para a mais nova ou da mais nova para a mais velha. Após debate sobre o assunto e
209 ouvida explanação da Comissão de Escrutínio a mesa manteve o resultado apresentado peia Comissão
210 de Escrutínio que foi baseada no Código Civil Brasileiro. Maria Júlia de Souza, coordenadora da Rede
2tI Regional de Jovens Líderes da UEBSC comunica à presidente dos trabalhos os nomes das duas
212 pessoas que foram eleitas durante arealízaçáo do Fórum Regional de Jovens Líderes ocorrido no dia 12
213 de março de 2016. Sendo: Camila Milena Demeneck (GE Curitibanos) como Coordenadora e Jéssica
214 Weirich (GE Águia Pequena) como Comunicadora. Na sequência a presidente da Assembleia Rita
2t5 Cassia Ehlert solicita que todos os membros eleitos durante a Assembleia se dirijam ao palco parafazer
216 a promessa escoteira para os cargos que foram eleitos. A presidente da Assembleia coordena a
2t7 cerimônia de promessa. Ato contínuo passa apalavra a Nadir Antonio Mussio - Diretor Presidente da
2I8 UEBSC que solicita a todos os Diretores Regionais da gestão 2013 - 2016 que venham ao palco e passa
219 a palavra a cada um deles para se manifestar quanto ao enceffamento desta gestão. Mussio tarnbem fez
220 uso da palavra agradecendo a cada um dos Diretores Regionais da Gestão 2013 - 2016, aos familiares
221 dos mesmos e também aos seus familiares, pediu que a equipe do Escritório Regional (Roberto Murilo
222 Coutinho, Camila Ramos Alves e Matheus Ribeiro Gomes) subisse ao palco onde agradeceu a estes e
223 aos demais funcioniários que não estavam presentes pelo profissionalismo e dedicação a esta gestão. Ao
224 final Nadir Antonio Mussio simbolicamente transmite a Celso Thadeu Cameiro de Menezes o cargo de
225 Diretor Presidente da UEB-SC para o Triênio 2016-2019 desejando sucesso a toda diretoria regional que
226 passa a partir de hoje coordenar a Região Escoteira de Santa Cataina. Nadir Antonio Mussio solicita
227 ainda que o senhor Raphael Ricardo Hoffrnann -- Coordenador Geral da Comissão Orgaruzadora Local
228 do XXII Congresso Escoteiro Estadual e da XXIII Assembleia Escoteira Regional e a equipe do Grupo
229 Escoteiro Pomerano venham a frente do palco. Neste momento Nadir Antonio Mussio agradece o
230 trabalho efetuado e entrega o Diploma de Mérito Regional para o Grupo Escoteiro Pomerano pela
23I orgarizaçáo destes eventos. Raphael Ricardo Hoffrnann emocionadamente fez o uso da palavra
232 agradecendo a sua eqúpe de escotistas e dirigentes. Na sequencia a presidente da Assembleia Rita
233 Cassia Ehl a presença de todos e deu por encerrada a XXIII Reunião Ordinária da
234 Assembleia ira Regional, e eu, Eliane Rosides Boehs da Rocha, lavro a presente Ata que vai
235 assinada pgr m
236 2o Secretáiio.

a Presidente da I Reunião Ordinaria da Assembleia Escoteira Regional e pelo

Dr

Rita Cássia Ehlert
Presidente

Eliane Rosides Boehs da
lu Secretaria

Secretário
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