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O que é o evento?

A Assembleia Regional é o órgão máximo, representativo e normativo da Região Escoteira 
de São Paulo. Em suas reuniões ordinárias ocorrem a prestação de contas do nivel Regional 
do exercício anterior, ante parecer da Comissão Fiscal Regional e a deliberação do 
orçamento para o próximo exercício; a apresentação do relatório de atividades da Diretoria 
Regional; a apresentação de recomendações do Fórum Regional de Jovens Líderes; os 
processos eleitorais para cargos do nível Regional e dos delegados representantes da 
Região Escoteira à Assembleia Nacional, e assuntos gerais de interesse dos associados. 

O Fórum Regional de Jovens Líderes é a maior instância deliberativa da Rede de Jovens 
Líderes – SP. Em suas sessões ordinárias acontece a apresentação do relatório do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes; a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de 
Trabalho; a eleição dos cargos eletivos do Núcleo Regional de Jovens Líderes, a eleição 
de delegados da Rede de Jovens Líderes – SP ao Fórum Nacional de Jovens Líderes e 
assuntos gerais de interesse dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

Horários de credenciamento

Horários das Sessões Plenárias

Credenciamento para a Assembleia Regional previsto das 7h às 17h do dia 18 de março de 
2023 (sábado) e das 7h às 8h do dia 19 de março de 2023 (domingo).

Credenciamento para o Fórum Regional de Jovens Líderes previsto das 7h30 às 8h do dia 18 
de março de 2023 (sábado).

Assembleia Regional
Sessão Solene de Abertura da Reunião Ordinária da Assembleia Regional com início previsto 
às 11h do dia 18 de março de 2023 (sábado).

1ª Sessão Plenária da Reunião Ordinária da Assembleia Regional com início previsto às 14h 
(primeira convocação) e às 14h30 (segunda convocação) do dia 18 de março de 2023 (sábado).

2ª Sessão Plenária da Reunião Ordinária da Assembleia Regional com início previsto às 08h 
(primeira convocação) e às 08h30 (segunda convocação) de 19 de março de 2023 (domingo).  

Fórum Regional de Jovens Líderes
1ª Sessão Plenária prevista das 8h às 11h de 18 de março de 2023 (sábado).

Horário dos Seminários prévios
Seminário prévio sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 9h às 10h do dia 18 de 
março de 2023 (sábado). 

Onde?

UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Campus Americana)
Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário – Americana – São Paulo.
Conheça um pouco mais sobre o local do evento no link. 

Sessões Plenárias da Assembleia Regional e Seminários Prévios
UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Campus Americana)
Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário – Americana – São Paulo.
Conheça um pouco mais sobre o local do evento no link.

Sessões Plenárias do Fórum Regional de Jovens Líderes
UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Campus Americana)
Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário – Americana – São Paulo.
Conheça um pouco mais sobre o local do evento no link.

Quem pode participar?

Membros juvenis, Escotistas e Dirigentes, com Registro Escoteiro válido.

Como se inscrever?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 15 de fevereiro de 2023 até 
às 23h59 do dia 10 de março de 2023. 

A inscrição via Meu PAXTU é obrigatória apenas para quem deseja obter o certificado de 
participação que será confirmada através da assinatura na lista de presença. A participação na 
Assembleia Regional e no Fórum Regional de Jovens Líderes é livre para qualquer associado 
da Região Escoteira de São Paulo, com registro escoteiro válido e devidamente autorizado 
pelo seu responsável legal (no caso de menor de idade) e pela Diretoria de sua Unidade 
Escoteira Local, mesmo que não tenha se inscrito previamente via Meu PAXTU.
Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou 
utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL.

18 e 19 de março de 2023 (sábado e domingo).

Quando?

https://www.google.com/maps/place/UNISAL+Campus+Maria+Auxiliadora/@-22.7701447,-47.3504671,15z/data=!4m6!3m5!1s0x94c89bd53f84fabd:0xcdd9f0c30a885d94!8m2!3d-22.7701447!4d-47.3504671!16s%2Fg%2F121srfzt?sa=X&ved=2ahUKEwiT0dGTqpX9AhVQF7kGHb28CcoQ_BJ6BAg0EAg&coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/UNISAL+Campus+Maria+Auxiliadora/@-22.7701447,-47.3504671,15z/data=!4m6!3m5!1s0x94c89bd53f84fabd:0xcdd9f0c30a885d94!8m2!3d-22.7701447!4d-47.3504671!16s%2Fg%2F121srfzt?sa=X&ved=2ahUKEwiT0dGTqpX9AhVQF7kGHb28CcoQ_BJ6BAg0EAg&coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/UNISAL+Campus+Maria+Auxiliadora/@-22.7701447,-47.3504671,15z/data=!4m6!3m5!1s0x94c89bd53f84fabd:0xcdd9f0c30a885d94!8m2!3d-22.7701447!4d-47.3504671!16s%2Fg%2F121srfzt?sa=X&ved=2ahUKEwiT0dGTqpX9AhVQF7kGHb28CcoQ_BJ6BAg0EAg&coh=164777&entry=tt
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/ResolucaoCAN05_2021.pdf  
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Credenciamento

Quanto?

Credenciamento de delegados representantes das Unidades Escoteiras Locais (Grupos 
Escoteiros/ Seções Escoteiras Autônomas) à Assembleia Regional 
Confira as instruções no edital de convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Regional 
a ser publicado em www.escoteirossp.org.br.

Não há taxa de inscrição para participação, pois a realização do evento é subsidiada pelo 
orçamento regional. 

Alimentação

Pernoite/Hospedagem

Confira as instruções no edital de convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Regional a 
ser publicado em www.escoteirossp.org.br. 

Candidaturas à mesa diretora da Assembleia Regional, à Comissão Fiscal Regional, à 
Comissão de Ética e Disciplina Regional, à cidade-sede da próxima Assembleia Regional e do 
próximo Fórum Regional de Jovens Líderes, a Delegado (a) Regional à Assembleia Nacional 
e ao Conselho de Administração Nacional.
Confira as instruções no edital de convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Regional 
publicado em www.escoteirossp.org.br.

Candidaturas à mesa diretora do Fórum Regional de Jovens Líderes, ao Núcleo Regional 
de Jovens Líderes, à cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes e a Delegado (a) 
Regional ao Fórum Nacional de Jovens Líderes.
Confira as instruções no edital de convocação do Fórum Regional de Jovens Líderes a ser 
publicado em www.escoteirossp.org.br

Inscrição de informes e assuntos gerais para 
a Assembleia Regional 

A alimentação durante o evento será por conta de cada participante. Outras informações serão 
divulgadas no Boletim 2.

Possibilidade de pernoite gratuito para os participantes do evento, em regime de acantonamento 
(necessário trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material 
individual de higiene pessoal e banho) no:

CIEP Octávio César Borghi (CIEP Cidade Jardim)
Rua Catanduva, 700-800 – Jardim Primavera, Americana – SP, 13467-430
Veja mais no link
Entrada no local para pernoite permitida somente a partir das 19h do dia 18 de março de 2023 
(sábado).

Para quem preferir, às expensas de cada participante, há possibilidade de hospedagem em 
hotéis próximos ao local do evento. Consulte as opções em sites de pesquisa especializados, 
tais como www.trivago.com.br, www.tripadvisor.com.br, www.booking.com, www.hoteis.
com 

Os hotéis de referência mais próximos são:
• Hotel Ibis Americana
Avenida América, 143 – Jardim Bela Vista, Americana – SP, 13471-240
Telefone: (19) 3601-4593

• Hotel InterAmericana
Rua Washington Luiz, 399 – Centro, Americana – SP, 13465-520
Telefone: (19) 3405-9191

• Gutierrez Hotel Ltda
Avenida de Cillo, 3539 – Parque Novo Mundo, Americana - SP, 13467-600 (na frente da Unisal)  
Telefone: (19) 3407-6805

• Hotel Florença
Avenida de Cillo, 820 – Jardim São Pedro, Americana – SP, 13466-550
Telefone: (19) 3475-8797

http://www.escoteirossp.org.br
https://www.google.com.br/maps/place/CIEP+Octavio+Cesar+Borghi+(CIEP+Cidade+Jardim)/@-22.7668432,-47.3410557,16.75z/data=!4m6!3m5!1s0x94c899718741394f:0xbe66db6d1e9ee9c1!8m2!3d-22.7669839!4d-47.3392121!16s%2Fg%2F11c1lvcm7s?hl=pt-BR&authuser=0&coh=164777&entry=tt
http://www.trivago.com.br
http://www.tripadvisor.com.br
http://www.booking.com
http://www.hoteis.com
http://www.hoteis.com
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Transporte e estacionamento
O transporte até o local do evento (distante cerca de 11 minutos de carro da Rodoviária de 
Americana) será por conta de cada participante. 
No local das sessões plenárias da Assembleia Regional e dos Seminários Prévios há vagas 
gratuitas e suficientes de estacionamento. 

Realização

Organização

Mais Informações 

Realização: 23º Distrito Escoteiro Abaeté

Diretoria Regional e Núcleo Regional de Jovens Líderes

Rodrigo Ramos de Freitas
Diretoria Regional

João Pedro Ferreira de Castro Maia
Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP 

Edison Luiz Benato
Comissário Distrital do 23º Distrito Escoteiro Abaeté

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 

Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do 
e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone 
para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pelas redes sociais 
dos Escoteiros SP.

Leituras prévias recomendadas

Transmissão on-line

Adequação às regras e condutas

Procedimentos não previstos

Aos participantes, especialmente aos (às) delegados (as), além da leitura dos Editais de 
Convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Regional e do Fórum Regional de Jovens 
Líderes disponíveis em www.escoteirossp.org.br, das Atas das reuniões anteriores da Assembleia 
Regional e do Fórum Regional de Jovens Líderes disponíveis em www.escoteirossp.org.br/
downloads/, e do Balanço Anual do exercício anterior, do Parecer da Comissão Fiscal Regional 
e da Previsão Orçamentária para o próximo exercício, a serem disponibilizados no site regional 
www.escoteirossp.org.br  até 30 dias antes da data de realização da Reunião Ordinária da 
Assembleia Regional conforme previsão estatutária, objetivando um melhor aproveitamento 
dos trabalhos a serem realizados durante o evento, recomendamos a leitura prévia dos 
seguintes documentos:

Documentos disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads/ e em www.escoteirossp.
org.br/downloads/. 

Atendendo determinação da Reunião Ordinária da Assembleia Regional em 2012, todas as 
Sessões Plenárias da Reunião Ordinária Assembleia Regional serão transmitidas pela internet 
por meio de link a ser disponibilizado na página do Youtube Escoteiros SP durante o evento.

O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) 
da União dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, 
equipe de serviço ou qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente 
documento ou qualquer excepcionalidade.

http://www.escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br/downloads/
http://www.escoteirossp.org.br/downloads/
https://www.youtube.com/@EscoteirosSP_oficial

