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MOÇÃO DE LOUVOR Nº 01/2018 

“Parabeniza e manifesta Louvor ao Grupo Escoteiro 

Phoenix, pela passagem dos 25 anos de trabalhos 

realizados na cidade de Feliz”. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, por iniciativa do vereador Junior Freiberger, 

observadas as disposições regimentais e após ouvido o Plenário, vem através da presente, 

parabenizar e louvar o Grupo Escoteiro Phoenix, pela passagem dos 25 anos de trabalhos 

realizados na cidade de Feliz. 

 

História 

Aos 11 dias do mês de setembro de 1993, na sede social do Banrisul, na Rua Mauricio 

Cardoso, na cidade de Feliz, reuniram-se pessoas interessadas no Movimento Escoteiro. Oitenta 

e seis pessoas, entre elas Izidoro Roque Gauer, Ivone Ruschel, Liceu Paulo Caye e Pedro Martini 

Neto, respectivamente prefeito e vice prefeito, Ivan Luiz Petry, presidente da Câmara de 

Vereadores, Eduardo Bello, representante da UEB, o Carlos Voltotini, Maria Fátima Voltotini e 

Mariana Voltotini, do Grupo Escoteiro Moacara de Caxias do Sul, padrinho do Grupo Escoteiro 

Phoenix, reacendiam a chama do escotismo na cidade de Feliz, que já havia dados seus primeiros 

passos entre 1981 e 1984 com o GE Feliz. 

Palavras proferidas pelo professor Izidoro Gauer quando da criação do grupo dão ideia do 

objetivo que se buscava à época: “o Escotismo vem juntar-se à família, à Igreja, à Escola 

oportunizando condições ao jovem, tornando-o um cidadão responsável, útil à si e aos outros, 

produtivo e participativo.” 

O primeiro presidente que conduziu os trabalhos do grupo foi Ivan Luiz Petry. Com o passar 

dos 25 anos, o grupo foi liderado por diversas pessoas, cada uma dedicando e contribuindo 

significativamente na manutenção do Escotismo na cidade de Feliz, conforme segue relação: 

1º - Presidente eleito em 15/09/1993 - Ivan Luiz Petry 

2° - 1996 - José Jorge Zimmermann e Marlene Noeli Wilgert Zimmermann 

3º - 1997- Gilberto Karcher; João Eduardo Lamb e Nestor Zimmermann 

4º - 1999 - Loreni Arenhardt Juwer e Márcia Klering Staudt 

5º - 2000 - Maria Marlise Maurer e Milton Paulo Schmidt 

6º - 2002 - Nestor Zimmermann  

7º - 2003 - Marcia Klering Staudt e José Martini 

8º - 2012 - Marcia Klering Staudt e Lourdes Rejane Baumgratz Martini 

9º - 2014 - Márcia Klering Staudt e Regis Daniel 

10º - 2016 – Márcia Klering Staudt e Marlon Roth 
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11º - 2018/2019 – Márcia Klering Staudt, Marlon Roth e Leonardo Klering Staudt.     

Em 12 de novembro de 2015, através do Decreto Municipal n.º 3.484, o Grupo Escoteiro 

foi considerado de Utilidade Pública Municipal, o que lhe permitiu na sequencia buscar o seu 

registro junto a Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Diretos Humanos do 

Rio Grande do Sul. 

Pelo belíssimo trabalho dos Escoteiros Phoenix de Feliz, o grupo recebeu Certificação de 

Grupo Escoteiro Padrão Bronze em 2015 e Grupo Escoteiro Padrão Ouro nos anos de 2016, 2017 

e 2018. 

Atividades 

O Grupo Escoteiro Phoenix segue os mesmos princípios do escotismo criado por Baden 

Powell há mais de 100 anos atrás. Tendo como base a educação de jovens, o escotismo busca 

através do trabalho em equipe, jogos, canções, voluntariado e outras atividades, formar melhores 

cidadãos. 

Graças ao espírito escoteiro de atuais e ex-membros o movimento continua até os dias de 

hoje na Feliz. Este ano o grupo completa 25 anos de atividade tendo já ultrapassado os 100 

membros. 

O Grupo Escoteiro Phoenix reúne-se praticamente todos os sábados, das 14h às 17h na 

sede escoteira, localizada no espaço Amor Perfeito, antigo CTG, o qual fica junto ao Parque 

Municipal de Feliz, para realizar suas atividades. Através do escotismo o jovem tem a oportunidade 

de aprender técnicas de camping, como ajudar ao próximo, independência, responsabilidade, 

trabalho em equipe, entre diversos outros valores. 

Além disso, são realizadas atividades por toda a comunidade, atividades ecológicas de 

limpeza do parque, margens dos rios, bem como realiza anualmente campanhas do agasalho e 

de alimentos ou produtos de limpeza. Todos os anos o Grupo também participa das atividades 

cívicas como desfile de 7 de setembro, guarda do fogo simbólico, recebimento do fogo e juramento 

a bandeira. 

O Grupo também realiza atividades que trazem a comunidade em geral, para “dentro do 

Grupo”, como é o Festival do Pastel, que além de arrecadar fundos também proporciona aos 

jovens uma experiência de concurso culinário e aos pais e comunidade a experiência de serem 

jurados.  

Desde 2001, o Grupo participa de um conjunto de Grupos, chamado de 21º Distrito Pé da 

Serra, que além do Phoenix, participam os Grupos Escoteiros Taquató (São Sebastião do Caí), 

Rastreadores (Portão), Acácia Negra (Montenegro), Iturama (São Pedro da Serra), Jean de Lery 

(Estância Velha) e Araquã (Picada Café), com a parceria destes grupos realizamos diversas 
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atividades todos os anos, destacando o ACAMPOLO, que junta mais de 300 jovens em um único 

final de semana, e o JAMBOLÃO, atividade realizada em 2017, com participantes de todo o Brasil. 

Nos últimos anos, o Grupo tem expandido suas fronteiras, com a participação de jovens 

no Moot Mundial na Islândia e também no Jamboree Nacional Escoteiro – Barretos 2018. 

 

Feliz, 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

Junior Freiberger 

Vereador PSD 

 

 

 

 

Valdecir Kronitzky  Luiz Egon Kremer  Rafael Auler  Leonardo Mayrer 

Vereador do PP  Vereador do MDB  Vereador do MDB Vereador do MDB 

 

 

 

Jorge Zimmer   Joseane Hahn   João Antônio Troes Jair Roberto Sehnem 

Vereador do PT  Vereadora do PDT  Vereador do PP Vereador do MDB 
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