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REQUERIMENTO

                
O vereador Osvaldo Grigolo Junior, vem por meio deste requerer que seja

concedida homenagem aos 35 anos do Grupo Escoteiro Porteira do Rio Grande pelos
serviços prestados à Comunidade Vacariense. A homenagem deve acontecer na última quinta-
feira de maio de 2018.  

 
Vacaria, 23 de abril de 2018

 

Osvaldo Grigolo Junior (PSB)

 



JUSTIFICATIVA
 

                    Um grupo de pais reuniu-se em 23 de setembro de 1982, na sede social do Clube Guarani, para
discutir a formação de um Grupo Escoteiro em Vacaria. Escolheram uma Comissão Executiva provisória para
que começassem a planejar as primeiras ações necessárias a formação desse movimento.

No dia 06 de novembro de 1982 foram realizadas as “Promessas” dos membros adultos junto ao Grupo
Escoteiro Tabajara, na cidade de São Marcos, sendo este o primeiro passo para oficializar a criação do Grupo
Escoteiro junto à União dos Escoteiros do Brasil.

O dia 23 de abril de 1983, dia mundial do escoteiro e dia de São Jorge, padroeiro dos escoteiros, foi escolhido
como marco de início das atividades do Grupo Escoteiro Porteira do Rio Grande, o qual recebeu a numeração
029 da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Rio Grande do Sul.

O escotismo é a arte da exploração, da observação, do reconhecimento, é útil para qualquer espécie de vida que
se venha a adotar. Um cientista famoso já afirmou que a exploração escoteira é de grande valor para os que
iniciam na ciência.

Acampar é a parte mais alegre da vida do escoteiro. Viver esse ar livre que Deus nos deu, entre as colinas,
árvores, pássaros e animais, é viver a natureza. A arte de conviver com a natureza, não há dinheiro que pague.
A sensação de liberdade. Conhecer animais e plantas. É muito importante viver a independência pessoal, o
companheirismo e a solidariedade.

O grupo Escoteiro Porteira do Rio Grande segue firme ao manter os ideais da promessa escoteira, incentivando,
através do Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil o desenvolvimento do jovem e suas competências nas
áreas afetiva, social, física, espiritual, intelectual e do caráter.

Há ainda que se destacar o papel relevante do Grupo Porteira do Rio Grande junto ao escotismo, tendo
conquistado o certificado de “Grupo Padrão” nos seus três graus (bronze, prata e ouro) por diversas vezes,
distinção oferecida pela União dos Escoteiros do Brasil aos grupos que realizam suas atividades com excelência
e destaque dentro do programa educativo.

Nesses trinta e cinco anos de atividades no Grupo Escoteiro Porteira do Rio Grande-029, muitos jovens
passaram por aqui, deixando saudade e muitas lembranças. Hoje muitos dos membros que passaram pelo grupo
são destaque nos mais diversos segmentos em que atuam, sempre buscando levar o ideal escoteiro por onde
passam e tentando, como diria Baden Powell, “Deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou”.

Osvaldo Grigolo Junior (PSB)

 


