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Aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2020, às 08 h e 40 min, foi dado início à primeira
Reunião Ordinária da Assembleia Regional da Região Escoteira de Mato Grosso do Sul (REMS)
no formato on-line pela plataforma Zoom. O Diretor-Presidente da Região Escoteira, Jefferson
Silva de Padua Melo (JEFFERSON), administrador, casado, nascido e, 30/09/1976, RG 757603
SSP/ MS e CPF 653.443.591-87, residente e domiciliado à Rua São Bartolomeu, 565, Vila Nasser,
CEP 79117-180, Campo Grande, fez a abertura dando as boas vindas aos presentes e fazendo a
saudação à Bandeira Nacional que foi projetada na tela compartilhada com todos. Em seguida a
chefe Neusa de Moura Mamede Moraes (NEUSA), professora, casada, nascida em 13/10/1974,
portadora do RG 3451446 STPC/GO e CPF 643.029.461-72, residente e domiciliada à Rua
Joaquim Bento, nº 345, Bairro Centro, CEP 79140-000, Nova Alvorada do Sul – MS nos dirigiu
em oração. Logo após JEFFERSON passou a palavra ao então vice-presidente Peterson
Rezende da Rosa (PETERSON), militar, divorciado, nascido em 24/01/1974, portador do RG
476643 comaer e CPF 615.284.041-49, residente e domiciliado à Rua do Seminário nº 279, Bairro
São Francisco, CEP 79118-05, Campo Grande que iniciou fazendo a chamada dos votantes e
explicando como seria o procedimento de votação durante a reunião, onde todos deveriam clicar
na função ‘levantar a mão’ no canto inferior direito da sala virual, sempre que fosse necessário
se manifestar. Confirmaram presença, usando a ferramenta ‘levantar a mão’ 29 pessoas. 1)
Eleição de um(a) Presidente, dois(as) Vice-Presidentes e um Secretário para a condução
dos trabalhos da Assembleia Regional Ordinária de 2020 – Candidatou-se para Presidente
PETERSON, para secretária Viviane Matzenbacher (VIVIANE), secretária, divorciada, nascida
em 30/10/1980, portadora do RG nº 2322.633 SSP/MS e CPF 93150229120, residente e
domiciliada à Rua Francisco dos Anjos, 1490, Jardim Morenão, Campo Grande, e para a função
de Vice-presidente, candidataram-se Alexandre Augusto Ferreira Ferro (ALEXANDRE),
agrônomo, casado, nascido em 29/1101972, portador do RG nº 620978 SSP/MS, e CPF
543.986.491-15, residente e domiciliado à Avenida Belinha, 400, Vila Donária, CEP 79290-000,
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Bonito, MS e Gustavo de Souza Thomaz (GUSTAVO), veterinário, casado, nascido em
09/04/1979, portador do RG nº 891730 SSP/MS e CPF 890.872.081-20, residente e domiciliado
à Rua Udinese, 201, Vila Planalto, CEP 79009-705, Campo Grande, MS, sendo todos eleitos por
aclamação. 2) Comissão Assessora de escrutínio – Diante do formato on- line e para dar
agilidade à reunião, o escrutínio foi feito no dia 10 de agosto e compuseram a equipe os diretores
PETERSON e VIVIANE. Para que isso fosse possível, foi solicitado que toda a documentação
pertinente fosse enviada para o e-mail escritorio@escoteirosms.org.br até o dia 08 de agosto.
Decisões da Comissão Assessora de Escrutínio: Os grupos Messianico (008/MS), Alcídio
Pimentel (022/MS) e Zumbi dos Palmares (037/MS) não apresentaram a ata de eleição da atual
diretoria e, não tendo apresentado após prazo extra para envio, não terão direito a voto e,
consequentemente, não participarão da Assmebleia; O Grupo Cruzeiro do Sul (013/MS) não
participará, pois os membros da diretoria não têm registro ativo para o ano de 2020; O grupo
Dragões do Cerrado (046/MS) apresentou ata sem assinatura do presidente, além disso, a
informação da ata e do Paxtu não conferem quanto ao nome do presidente do grupo. Dentre os
participantes da Assembleia têm direito a voto 31 pessoas sendo 05 diretores, 12 presidentes e
14 delegados. 3) Alteração do endereço vinculado ao CNPJ da Região Escoteira de Mato
Grosso do Sul – Atualmente, o endereço que está vinculado ao CNPJ da Região Escoteira de
Mato Grosso do Sul é o da Avenida Afonso Pena, 1031, Centro, CEP 79.005-000, Campo
Grande, MS, da época em que a REMS tinha um escritório ativo nesse local. Hoje, a REMS tem
sede na Rua Pedro Alvares Cabral, 1501, Caiçara, CEP 79090-271, Campo Grande, MS. A
propriedade pertence à Maria Dorotheia de Moraes (DOROTHEIA), pasicóloga, casada, nascida
em 13/11/1973, CPF 543.390.901-82, residente e domiciliada à Rua José Passareli, 374, Belo
Horizonte, CEP 79090-200, Campo Grande, escotista no Grupo Escoteiro Cidade Morena
(030/MS) e foi cedido para a REMS mediante assinatura de contrato de cedência pelo período
de 2019 a 2021. PETERSON colocou em votação a alteração do endereço que foi aceito com
29 votos a favor. 4) Deliberação sobre o Balanço anual da UEB/MS anos 2019 e 2020,
mediante parecer da Comissão Fiscal Regional – A Diretora Financeira da Região, Juraci
Florêncio da Silva Oliveira Costa (JURACI), contabilista, casada, nascida em 31/08/1967,
portadora do RG 376759 Sejusp MS e CPF 404.426.161-04, residente e domiciliada à Rua
Daniela Peres, nº 65, Residencial Betaville, CEP 79060-337, Campo Grande – MS, apresentou o
balanço financeiro da REMS do período 2019 a 2020 que foi compartilhado na sala virtual. Em
seguida, PETERSON passou a palavra para o Presidente da Comissão Fiscal Regional Francisco
dos Anjos (FRANCISCO), casado, técnico, nascido em 04/10/1969, portador do RG 540105
SSP/MS e CPF 511.612.061-91, residente à Rua Ten. Antônio João Ribeiro, nº 1187, Jardim
Antártica, CEP 79000-000, Campo Grande – MS que fez a leitura do parecer favorável da com
relação ao balanço financeiro apresentado. Aproveitou para agradecer o excelente trabalho
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prestado pela Diretora Financeira JURACI e aos integrantes da Comissão Fiscal Francisca
Terezinha de Jesus Alves (TEREZINHA), aposentada, casada, nascida em 16/03/1943,
portadora do RG 1056001 e CPF 913.055.601-59, residente e domiciliada à Rua dos Recifes
nº522, Coophavilla 2, CEP 79097-050, Campo Grande – MS e Edgar Gustavo Flecha Icasati
(EDGAR), bibliotecário, casado, nascido em 30/06/1976, portador do RG 681458 SSP/MS e
CPF 769.297.791-72, residente e domiciliado à Rua Aladim, nº 530, Bairro Estrela do Sul, CEP
79013-130, Campo Grande – MS. Em seguida, Elivaldo Abrão de Barros (ELIVALDO), casado,
bancário, nascido em 27/05/1965, portador do RG 278473 SSP/MS e CPF 272.856.001-30,
residente à Rua Viriato Bandeira, nº 680, Centro, CEP 79400-000, Coxim – MS lembrou a
necessidade da aprovação da Assembleia ao balanço apresentado. PETERSON colocou em
votação e 26 pessoas com direito a voto levantaram a mão a favor e 1 em abstenção. 5) Eleição
e posse dos Delegados titulares e suplentes da Região Escoteira de Mato Grosso do Sul
junto à Assembleia Nacional Escoteira de 2020 – Dando seguimento, o Presidente
PETERSON passa a palavra a secretária VIVIANE que fez a apresentação dos candidatos a
Delegados da Região Escoteira de MS para a Assembleia Nacional Ordinária On-line, a ocorrer
no dia 25 de setembro, pela plataforma Zomm, transmitida direto de Curitiba. A candidatura dos
interessados aconteceu no período de 03 a 10 de agosto de 2020 via formulário enviado para o
e-mail escritorio@escoteirosms.org.br. Apenas 02 candidatas se inscreveram Marianna Matos de
Resende Guimarães (MARIANNA), advogada, solteira, nascida em 26/02/1992, portadora do
RG 1585727 SSP/MS e CPF 024.113.991-03, residente e domiciliada à Rua Uberlândia nº 41,
Bairro Itanhangá Park, CEP 79005-400, Campo Grande – MS e NEUSA. Ambas foram eleitas
por aclamação. Imediatamente, Ana Rita Valentim Da Silva Amarilia (ANA RITA), jornalista e
relações públicas, divorciada, nascida em 04/03/1975, portadora do RG 646814 SSP/ MS e CPF
76380742115, residente e domiciliada à Rua Clodoaldo H. Sobrinho, nº 30, Bairro São Francisco,
CEP 79009-270, Campo Grande – MS sugeriu que se elegesse 02 suplentes para, caso haja
imprevistos, possam substituir as titulares. Candidataram-se ANA RITA, Fabrizio Rodrigues da
Rocha (FABRIZIO),programador, casado, nascido em 06/03/1984, portador do RG 1185172
SSP/MS e CPF 724.414.881-04, residente e domiciliado à Rua São Leopoldo, 1188, Monte
Castelo, CEP 79010-380, Campo Grande, MS e Camila Fregadolli Gonçalves (CAMILA),
fisioterapeuta, casada, nascida em 22/01/1983, portadora do RG 1156443 e CPF 000.995.56154m residente e domiciliada à Rua Manoel de Oliveira Gomes, 243, Pedrossian, CEP 79100-000,
Campo grande, MS, onde ANA RITA teve 14 votos, FABRIZIO 10 votos e CAMILA 5 votos.
Ficando eleitos, suplentes a delegados para a Assembleia Nacional, ANA RITA e FABRIZIO.
6) Assuntos Gerais Administrativos – 6.1) Prestação de contas do trabalho desenvolvido
pela equipe da REMS no periodo de 2019 a 2020 - JEFFERSON tomou a palavra e fez a
apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela atual Equipe Regional desde que assumiu até o
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momento conforme segue: houve a organização do I Seminário de Inclusão, do IV ECO e do
ACAREMS que não aconteceu por uma questão de saúde pública. Também conseguiu
regularizar as contas financeiras da REMS, bem como, a documentação como o estatuto, que foi
devidamente registrado em cartório; encerraram a conta no Banco Bradesco para evitar taxas
desnecessárias e manteve apenas a conta no Banco Sicredi; tudo foi encaminhado à Nacional
para ciência; também regularizou as contas de água e luz atrasadas da sede. Boa parte dos
documentos da REMS estava guardada em uma sala no ginásio Guanandizão que passou por
reforma geral em 2019, obrigando a retirada dessa documentação que foi levada para a atual sede.
Passou a participar, com frequência, da reunião do Conselho Consultivo Nacional e a realizar
reunião periódica do Conselho Consultivo Regional. Interveio junto a Sectur para viabilizar
espaços públicos para os Grupos Escoteiros de Campo Grande; também, junto a Sectur, apoiou
o projeto do Grupo Atalaia do Pantanal de continuar com sua sede no Parque Ecológico
Anhanduí e, ainda junto a Sectur, apoiou o projeto da sede do Grupo Escoteiro Lobo Guará.
Fez nova distribuição dos Distritos e está trabalhando na eleição dos Coordenadores Distritais.
Também fez algumas parcerias: com o Rotary Clube desenvolvendo atividades como Caminhada
Ecológica, Plantio de árvores, Escola 11 de Outubro; com os responsaveis pela feira central
atuando no Estação Criança dentro da Feira Central de Campo Grande; com a Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) que consiste na aplicação de atividades escoteiras dentro
do campus da UFMS; e, ainda, assinou Termo de Cooperação Mutuo com o Esquadrão
Independente de Polícia Militar Montada / CPE onde os grupos escoteiros poderão usufruir do
espaço físico localizado no Chácaras Reunidas Nasser, n. 58, 104 e 105, localizado no município
de Jaraguari. A contrapartida da REMS é o fornecimento de todo material de pintura para a
revitalização do espaço. A REMS também participou, representada pelos seus grupos escoteiros,
da 2ª Caminhada pela Prevenção ao Suicídio. Outro feito a realização de reunião com o prefeito
de Campo Grande e, também, com o de Ribas do Rio Pardo. Contribui para a mudança do
Estatuto Nacional; participou da Comissão Constituinte; está participando da Comissão
Nacional de Comunicação, da Força Tarefa Nacional, da Comissão Nacional de Especialidades,
da Comissão Nacional de Coordenadores de Ramo e da Comissão Nacional de Inclusão, fazendo
assim uma Gestão Integrada. Está acontecendo a Conversa de Alcateia que já está no quarto
encontro; organizou uma Oficina de Nós, o Conecta Jangal, que teve 3 fases, a Gincana EAD
e alguns Cursos na modalidade Ead. Enviará 02 representantes para participarem do Curso
Nacional de Gestores de Adultos (CNGA1), antigo CF1. Vários cursos foram organizados,
sendo 04 Cursos Preliminares, onde 02 foram em Campo Grande, 01 em Dourados, 01 em Nova
Alvorada do Sul somando 82 participantes; 02 Cursos Intermediários em Dourados e Campo
Grande somando 59 participantes; houve outras iniciativas de formação como Oficina de Paxtu
(online) com 756 visualizações; Oficina de Paxtu (presencial, antes da pandemia) com 12
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participantes; Seminário de Inclusão com 35 participantes; Curso Técnico Vivências do Ramo
Pioneiro com 12 participantes; além das lives que ainda estão acontecendo. Outra conquista da
equipe está relacionada às redes sociais que agora tem página no Instagram, Facebook e YouTube
e ainda conta com um site. JEFFERSON fez questão de apresentar, também, alguns dos
problemas enfrentados pela gestão como a não realização do Indaba em Dourados, do Curso
Técnico Padrões de Acampamento e do Curso Avançado, pois não tiveram número de inscritos
suficiente para a relaização; o Site da REMS foi hackeado 02 vezes o que forçou a mudança de

provedor de internet e a reconstrução total do site; a sede da REMS sofreu 2 invasões causadas
por vândalos que destruíram bastante coisa, exigindo uma reforma e o investimento em
equipamentos de segurança. 6.2) Proposta de Resolução – Elivaldo Abrão de Barros –
VIVIANE fez a leitura da proposta de Resolução, enviada pelo ELIVALDO, que solicita criação
pela Região relacionada a Governança Institucional, que estabelece boas práticas de governança
e compliance que visem, não somente, proteger os associados de condutas ou irregularidades
promovidas dentro da instituição, mas também a mitigação de riscos, para evitar judicializar e
assim resguardar a imagem da instituição. Após a leitura da proposta, passou a palavra ao
JEFFERSON esclareceu que a Nacional está trabalhando uma proposta de governança e
compliance que será padronizado em todo o país, não sendo necessários a criação de novos
mecanismos voltados para este tema, informou ainda que existe um projeto para acabar com as
Comissões de Ética Regionais, passando a ser a única instancia que julgará os processos de má
conduta dos voluntários,. ELIVALDO, que fez parte da Comissão de Ética da gestão passada e,
inclusive, faz parte da mesma Comissão na gestão atual, demonstrou insatisfação ao fato da
gestão anterior não ter comunicado os membros da comissão á época, se acataram ou não a
recomendação dos mesmos com relação a um processo em especial. Disse ainda que desde que
a gestão atual assumiu, não recebeu nenhuma denuncia de má conduta. Reforçou que isso é um
bom sinal e parabenizou a equipe pela condução dos trabalhos desenvolvidos até o momento.
JEFFERSON, então, informou que a gestão anterior acatou sim a recomendação e a gestão atual,
efetivamente, comunicou os envolvidos. 6.3) Eleição do Marco Antônio Góes Felizardo em
substituição à Ivy Nara de Oliveira Sathler (IVY) na função de Diretor de Comunicação
– PETERSON pediu autorização da assembleia para acrescentar o assunto à pauta que foi
concedida com 22 votos. Após, esclareceu que IVY renunciou ao cargo de Diretora de
Comunicação em março de 2020 e que Marco Antônio Góes Felizardo (MARCO), suporte em
tecnologia da informação, divorciado, nascido em 05/05/1978, portador do RG 1052351
SSP/MS e CPF 699.594.121-72, residente e domiciliado á Rua Brasil, 366, ap 702, Cruzeiro, CEP
79010-230, Campo grande, MS assumiu interinamente a função. Para que se oficialize MARCO
na função é necessária a aprovação em Assembleia. PETERSON solicitou que levantasse a mão
quem estivesse a favor. Com 22 votos MARCO foi eleito como Diretor de Comunicação
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Regional. Em tempo, os delegados Loester Teotonio Garcia (LOESTER), projetistas, casado,
nascido em 07/07/1972, portador do RG 578521 SSP/MS e CPF 554.966.791-68, residente e
domiciliado à Rua Ucy Nagamine, 22, Universitário, CEP 79063-480, Campo Grande, do grupo
Atalaia do Pantanal e CAMILA do Grupo Padre Heitor Castoldi e a presidente do Grupo Padre
Heitor Castoldi, Raquel Sandri (RAQUEL), administradora, casada, nascida em 15/11/1972, RG
346.280 SSP/MS e CPF 557.352.821-15, residente e domiciliada à Rua Nelson Figueiredo Junior,
534, Bela Vista, CEP 79003-210, Campo Grande, tiveram que se ausentar antes do final da
reunião por motivos de trabalho. Com isso, o número de votantes para o ponto 6.3 da pauta
teve apenas 22 votos. O Diretor MARCO e a Diretora VIVIANE, informaram ao final que não
participaram das votações durante a assembleia, pois estavam trabalhando nos bastidores. E,
nada mais havendo a tratar, é realizado o arriamento on-line da Bandeira Nacional e declarada
encerrada a presente reunião, às 10 h 59 min., da qual é lavrada a presente ata, pela secretária. O
presidente da mesa e o presidente eleito da Região Escoteira de Mato Grosso do Sul Triênio
2019/2021 assinam.
NOME

FUNÇÃO

Jefferson Silva de Pádua Melo

Diretor Presidente triênio 2019/2021

Peterson Rezende da Rosa

Presidente da mesa

ASSINATURA

