UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA NACIONAL DOS ESCOTEIROS DO
BRASIL

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, por meio eletrônico

(telepresencial), reuniu-se em Sessão Plenária, a partir das 09h10min, os delegados da
Assembleia Extraordinária da União dos Escoteiros do Brasil para tratar da Ordem do Dia,

conforme edital de convocação: (1) Eleição e posse do Presidente e 2 (dois) vice-

presidentes e 2 (dois) secretários para composição da mesa dos trabalhos. (2) Eleição dos
componentes das Comissões Assessoras da

Assembleia,

sendo Comissão

de

Credenciamento, Comissão de Escrutínio. (3) Deliberação sobre a Ata da 26ª Reunião

Ordinária da Assembleia Nacional e sobre a Ata da última Reunião Extraordinária da
Assembleia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. (4) Deliberação sobre o Relatório

Anual de 2019 da União dos Escoteiros do Brasil. (5) Deliberação sobre o Balanço Anual
de 2019 da UEB, ante o parecer da Comissão Fiscal Nacional - CFN. (6) Encerramento.
Dando início a Presidente do Conselho de Administração Nacional - CAN, Conselheira
Isabelly Castro da Silva e Santos começa a reunião com a saudação à bandeira e com

reflexão espiritual em seguida explicou onde estão localizados os documentos, inteirando
que foram enviados via e-mail institucional cadastrado. Observa que a pauta é bem
objetiva, em função do cenário pandêmico mundial que estamos vivenciando e rememora

que o Conselho de Administração Nacional decidiu propiciar essa Assembleia apenas para
assuntos de urgência. Demais assuntos importantes, serão facultados em outro momento,

tornando, desse modo, a assembleia menos complexa. Em seguida, a Presidente do CAN

coloca em votação a liberação de credenciamento para os delegados que não fizeram o
cadastro como estabelecido no edital. Foi informado aos delegados nesta sala que, a
princípio, devem se manifestar apenas pelo chat. Dando prosseguimento, Isabelly Castro,

convida o Felipe Bertoglio, da Comissão de Escrutínio, para explicar como será o sistema
de votação. Sendo assim, ele observa que serão 3 (três) módulos de votação, os quais os

links serão enviados pelo e-mail institucional cadastrado. Posteriormente, na plataforma

de votação, o delegado deve preencher os espaços de código - já disponibilizado via e-mail
- e CPF. Observa, ainda, que o link é intransferível, uma vez que o código é personalíssimo.

Elucida que serão 4 (quatro) opções de votação, são elas: Sim, não, branco e nulo. E informa
que o voto em branco e nulo serão considerados como abstenções. Clarifica que todas as

votações serão secretas. E, posteriormente, enviadas à mesa. Ato contínuo, Isabelly Castro
(CAN) apresenta a sugestão da composição da mesa, comissão de credenciamento e a

comissão de escrutínio. Conduziu a eleição da presidência da mesa da Assembleia Nacional
sendo composta por aclamação do Presidente, escotista Márcio Sequeira da Silva (RS), dos

escotistas vice-presidentes Audrey Moura Mota Gerônimo (AL) e Hilton Kayan Costa
Barbosa (PA) e para a secretaria desta Assembleia Nacional são aclamadas as escotistas

Nathália Castilhos Neves de Oliveira (RN) e Rebeca Pizzi Rodrigues (RS). Das Comissões
Assessoras da Assembleia, Credenciamento Carmen Barreira (DF), Abimael Souza (GO) e
Rudner Lauterjung (SP). Comissão de Escrutínio Daniel San Gil (RJ), Ilvia Oliveira (GO) e

Felipe Bertoglio (RS). Em seguida, abriu o prazo para votação, às 09h30min, sendo
oferecidos 15 minutos para tal ato, retornando às 9h50min com o seguinte resultado:

87,25% votantes, no total dos delegados. Aprovação da Comissão de Credenciamento com
127 (cento e vinte e sete) votaram a favor, 03 (três) votaram contrários e não foi registrada

nenhuma abstenção. Aprovação da Comissão de Escrutínio com 122 (cento e vinte e dois)

votos a favor, 06 (seis) votos contrários e 02 (duas) abstenções. Aprovação do Composição
da Mesa com 126 (cento e vinte e seis) votos a favor, 01 (um) voto contrário e 03 (três)

abstenções. Posto isso, todas as comissões e mesa foram aprovadas. Desse modo, a palavra

é passada para o Presidente Márcio Sequeira da Silva, que inicia saudando a mesa. De
imediato, é passada para o segundo bloco de votação, referente ao credenciamento de

delegados que não fizeram o cadastro como estabelecido no edital. Passou-se, então, para

as deliberações da assembleia sobre reabrir ou não o credenciamento para aqueles que
perderam prazo desse ou utilizaram e-mail pessoal para tal. Propondo a deliberação em

duas votações: 1° para aqueles que perderam o prazo do edital. 2° para aqueles que
utilizaram no credenciamento um e-mail pessoal, e não o institucional, para fazer o uso da

sua votação. Mario Henrique Peters Farinon (RS) pede a palavra, por questão de ordem, se

posicionando que como não houve cumprimento da regra do Edital, não cabe votação, não
podendo ser aceito pela plenária da Assembleia. Flaviane Ramalho dos Santos (MT),
ratifica a fala do Mario Henrique Peters Farinon (RS), pedindo para seguirmos a regra,

constante no Edital, e não serem feitas exceções. Nadir Antonio Mussio (CAN) concorda
com a posição do Mario Henrique Peters Farinon (RS), o qual a regra e prazo eram os

estabelecidos no edital, não sendo necessária votação. Presidente Márcio Sequeira pede
para constar em ata. Alex da Silva Rocha (PE) pede a palavra, informa concordar
parcialmente com o proposto pelo Mario Farinon (RS), e que seja votado em relação

àqueles que tiveram problema com e-mail, mas dentro do prazo do Edital, observando a

condição atípica que vivenciamos nesta assembleia e por ter sido um erro meramente
formal, para nenhuma Região Escoteira ser prejudicada. Karina Castilhos de Araújo Neves
(RN) pede a palavra e observa que o seu e-mail institucional teve problema de acesso,

recebendo acesso do Escritório Nacional, dependendo da autorização de um

administrador, porém fazendo o credenciamento dentro do prazo. Débora Ramos de

Oliveira Cuellar (RN), informa que teve problemas com o e-mail, e está como suplente,

contudo, Isabelly Castro da Silva e Santos (CAN) informa que o prazo para troca de
suplentes era até as 08h30min, e o pedido foi posterior a isso, não sendo possível. Gildásio

Eustáquio Pinto (MG), informa que constava no edital que o credenciamento era feito pela
Região Escoteira, informa que teve problemas com a senha do e-mail institucional, o EN

enviou uma senha, mas que não conseguia acessar, e no dia de hoje recebeu uma nova
senha que conseguiu acessar, e questiona Isabelly Castro (CAN) sobre tal situação, pois não

estava tendo acesso ao email. O Presidente da Assembleia esclarece que a Região Escoteira
fazia a primeira fase do credenciamento, informando os dados, e então, posteriormente,

cada delegado deveria fazer a finalização do credenciamento no próprio e-mail

institucional cadastrado. Márcio Sequeira faz a leitura do Edital, com os requisitos para
credenciamento e os referidos prazos. Antonio Luis Malafaia Santos (BA) opina que não
deve haver votação para aqueles que perderam o prazo do Edital, mas, tão somente, para
aqueles que tiveram problemas com os e-mails, desde que cumprido o prazo previsto no

edital, conforme sugerido pelo delegado Alex (PE). O presidente Márcio Sequeira abre o

processo de votação, destacando que será apenas em relação àqueles que se credenciaram
dentro do prazo, com o erro formal de utilização de e-mail pessoal e não o e-mail

institucional. Não sendo votada a perda de prazo do edital, por descumprimento à regra
contida neste. O encaminhamento da votação ficou com a seguinte redação: "Autorizar os
delegados que fizeram o credenciamento na data, sem o email institucional cadastrado.

Desde que já tenham este e-mail devidamente habilitado." A delegada Gabrielle Ramos de

Oliveira (RN) solicita questão de ordem, em relação a situação de Débora (RN), que entrou
como suplente, argumentando que a questão do horário para troca de delegado constava,

apenas, no documento de Boas Práticas, e não no Edital, sendo assim, não tinha um caráter

de norma. E também observa que o e-mail da suplente, apresentou problemas técnicos que
dependiam da resolução de um administrador. Tal situação tendo sido sanada apenas às

08h42min, impossibilitou a Débora (RN) se colocar como suplente em prazo hábil,
segundo o Manual acima mencionado. Por entender que a situação era um problema
técnico, pede que essa situação seja revista e Débora (RN) seja credenciada como delegada.
O presidente Márcio Sequeira solicita à comissão de credenciamento que verifique a

questão de Débora Ramos de Oliveira Cuellar (RN) e de um retorno diretamente à Gabrielle

(RN) que suscitou a questão, e que também veja a questão do credenciamento Luiz Roberto
(SP) como delegado. O prazo estabelecido para esta votação fora de 10 minutos, fazendo

constar em ata que, até o momento, a Assembleia conta 150 delegados votantes,
devidamente cadastrados. Processo de votação iniciado às 10h21min e encerrado às

10h31min, apresentando o seguinte resultado: 87 (oitenta e sete) votos a favor, 35 (trinta
e cinco) votos contrários, 7 (sete) abstenções, totalizando 129 (cento e vinte e nove) votos.

O presidente Márcio Sequeira orienta a Comissão de Credenciamento que proceda a
habilitação dos delegados como aprovado pela assembleia. Ato contínuo, encaminha para
deliberação o próximo assunto (3) Deliberação sobre a Ata da 26ª Reunião Ordinária da
Assembleia Nacional e sobre a Ata da última Reunião Extraordinária da Assembleia

Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. Solicitando autorização da Assembleia para
dispensar a leitura das duas atas, uma vez que os delegados receberam a documentação

previamente, sendo a sugestão aclamada pela plenária. Então encaminha para a votação

dos documentos, tendo os delegados o prazo de 10 minutos para votação, iniciando às
10h35min. Alex da Silva Rocha (PE), levanta questão de ordem referente a Assembleia

Extraordinária, informando que houveram 12 (doze) manifestações durante a Assembleia,

incluindo a dele, e que nenhuma das 12 falas foram citadas na ata, e pede explicações sobre
essa questão. Isabelly Castro (CAN) solicita que Alex Rocha (PE) esclareça o
questionamento. O mesmo informa que nenhuma das 12 manifestações que ocorreram em
plenário constam na ata da Assembleia Extraordinária. Isabelly Castro (CAN) informa que

a Assembleia Extraordinária não foi gravada, então que a alteração que possa ser feita é
que conste que foram feitas 12 manifestações, sendo que uma delas foi realizada pelo
próprio Alex da Silva Rocha (PE), uma vez que não temos mais a memória das falas. Antonio

Luis Malafaia Santos (BA) observa que há um erro de digitação na ata da Assembleia
Ordinária, constando a Sarah Raquel como do AM, contudo, ela é do MA, erro de digitação

que será corrigido. A aprovação das duas atas vai ficar para posterior momento, pois serão

corrigidos os erros de digitação, e a questão das 12 manifestações na Assembleia

Extraordinária. Em seguida, passamos para a apresentação do Relatório Anual de 2019 da
União dos Escoteiros do Brasil. O presidente da assembleia, Márcio Sequeira, passou a

palavra para a Vice Presidente da DEN Cristine Ritt, que, após breve introdução, informou

que será apresentado um vídeo sobre o Relatório Anual de 2019. E reitera que o documento
já está disponível desde 01/05/2020, informando que este ano o relatório não será

impresso, sendo disponibilizado, apenas, no formato virtual. O vídeo do relatório é
apresentado. A delegada Karina Freire Báez de Andrade (RJ) faz questionamentos sobre o

crescimento do efetivo Estado do Rio de Janeiro. O presidente Márcio Sequeira informa que
isso foge ao tema do Relatório de 2019 e que a DEN, em posterior momento, pode dar mais
esclarecimentos sobre essa indagação. A Karina Freire Báez de Andrade (RJ) questiona um
ponto da 26ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional , sobre a alteração do texto do

primeiro artigo da Lei Escoteira, observando que o nome dela não consta, e que a segunda

redação do texto foi realizada com auxílio da mesma, sendo assim, solicita que o nome dela
conste no texto. Marlon Benites De Souza (RS) questiona se adulto que aparece no vídeo
institucional fez sua participação de forma voluntária. O qual é respondido pela Cristine

Ritt (DEN), afirmando ser voluntária a participação dele no vídeo, como de todos os outros

participantes. O Presidente da Assembleia passa para a exibição do vídeo de apresentação
sobre o Balanço Anual de 2019 da UEB, ante o parecer da Comissão Fiscal Nacional - CFN.

O Presidente da mesa passa a palavra para Rafael Matias, membro da Comissão Fiscal
Nacional, que inicia a fala elogiando os funcionários do Escritório Nacional pelo excelente
trabalho, que a Comissão analisou todos os documentos inerentes ao assunto, dos
Escoteiros do Brasil, e que o parecer da Comissão é favorável para a aprovação das contas,

referente ao ano de 2019, da União dos Escoteiros do Brasil. A delegada Flaviane Ramalho
dos Santos (MT), pede a palavra para parabenizar pelo relatório e pede para usarem o

símbolo do real nas abreviações (R$), para deixar claro que é moeda brasileira, e ao final

colocar ",00" nas próximas, para os relatórios ficarem mais claros. Mario Henrique Peters

Farinon (RS) solicita a fala, para comentar 3 aspectos objetivos, sendo, primeiro, com a
demonstração financeira, lhe chamou atenção da Ordem da Flor de Lis - OFL, que consta
no relatório, uma página dedicada a ela. Diz que, no seu entendimento, a instituição poderia

desenvolver algumas ações mais específicas na OFL, que poderiam ser muito mais úteis.
Ressalta que a OFL já havia realizado ações tal como financiar a participação de jovens em
eventos, grupos escoteiros, etc, mas que, analisando organizações similares em outros

países/regiões/mundial, pode ser muito mais significativa para nossa instituição. Conclui
sua manifestação dizendo que a OFL carece de participação mais específicas. O segundo

comentário trata-se de uma questão formal, pois constou do edital de convocação apenas
deliberar sobre o balanço, especificamente no item 5. Todavia, o estatuto exige a
deliberação sobre as contas e o balanço. Então refere que o que tivemos a pouco a proposta

para aprovação das contas, tal questão formal lhe chamou a atenção. Destaca que não quer

polemizar, mas que devemos atentar nos próximos editais para que contemple apreciar e
deliberar sobre as contas e balanço da instituição, pois são situações diferentes. E a
apresentação, como realizada, acabou direcionando somente para o balanço ou questões
contábeis, que estão perfeitas e merecem elogio. Todavia, entende como ficando a

apreciação das contas de forma que fique subentendida, mas carece de certas observações.
Neste sentido, Mario Henrique Peters Farinon (RS) passou para o terceiro ponto de sua

fala, com uma pergunta, eis que, segundo refere, na Assembleia Nacional anterior, realizada
em Brasília, houveram comentários de corredor, e que questiona se verdadeiros ou não, se

a DEN anterior havia realizado gastos não previstos em balanço e não autorizados

especificamente pelo CAN, gastos inclusive consideráveis, e um deles seriam o álbum de
figurinhas da Turma da Mônica. Então neste aspecto particular, solicita pronunciamento
da Comissão Fiscal Nacional, especificamente, se tais despesas foram feitas sem previsão
orçamentária e se aquelas que exigem aprovação prévia do CAN, tiveram aprovação do

CAN ou não? Entende que este esclarecimento é fundamental para a instituição, pois, não
adianta constar corretamente na contabilidade, que está lá lançado o gasto. Os associados

devem saber se o gasto estava previsto e se estava autorizado. Pois isso é uma questão de

responsabilidade administrativa, que eu acho que a Comissão Fiscal poderia nos
esclarecer. O Presidente Márcio Sequeira informa que já sinalizou à DEN e ao CAN, para
nos próximos editais constar apreciação e aprovação das contas e balancetes, e que demais
assuntos também serão encaminhados. Referente ao último ponto, passa a palavra para
Rafael Matias (Comissão Fiscal) que responde aos questionamentos, e informa que no art.

21, parágrafo único, do Estatuto da UEB, o que compete à comissão fiscal deliberar, que são
os balancetes mensais e o balanço anual, e que o que compete ao Conselho de
Administração Nacional, sobre esses detalhes de que os gastos foram previstos e
autorizados. Isabelly Castro (CAN) responde que o Conselho está tratando deste assunto e
que ainda não temos uma conclusão sobre, então não haverá posicionamento do CAN,

estando em âmbito de discussão no Conselho. Mario Farinon (RS) pede que se consigne em

ata, que a aprovação do balanço e da contas, que ao ser apreciado as contas e o balanço,
fique ressalvada a análise que a presidente do CAN nos informou, que está sendo debatido

dentro do âmbito do mesmo, sobre a utilização dos recursos financeiros pela DEN da gestão

anterior. Mario Farinon (RS) pede para consignar em ata que ao ser apreciado as contas e
balanço fique ressalvada a análise que a presidente do CAN nos informou, que está sendo
feita quanto a correção da utilização dos recursos da UEB pela DEN anterior. Sarah Amaral
(CAN), pede para se manifestar em relação a ata, o qual é concedido pelo Presidente,
reiterando a correção da região ao qual pertence, que é Maranhão e não Amazonas. Sarah

Amaral (CAN) contrapõe a fala do Mario Farinon (RS), afirmando não se tratar de
'correção', mas sim resposta ao questionamento feito, pedindo para constar dessa forma

na ata, de que o assunto está sendo tratado no CAN, e não especificamente se está sendo
feito correção ou não, mas sim que o assunto está em análise no CAN. Rafael Matias
(Comissão Fiscal) reforça que a decisão no CAN não interfere na questão da aprovação das

contas e balanço, que está sendo feita nesta reunião. Marlon Benites De Souza (RS), pede a

fala, questionando se há, dentro dos demonstrativos financeiros e contábeis, as contas de
compensação, que são as dívidas das regiões escoteiras com a Nacional, e isso não apareceu
no demonstrativo. Reforça ser interessante isso constar em nota explicativa, reforçando
que faltou essa informação, mesmo que não altere os resultados, mas sim a
complementação para fins de informação. David Izecksohn Neto (RJ) questiona, referente

a nota 17, sobre o índice de endividamento, em que houve um aumento de percentual de

17% para 58%, tendo o nosso passivo aumentando, indagando o motivo, pedindo mais
esclarecimentos especificamente dessa nota 17. Contadora Débora Cintra esclarece, em
relação a nota n. 17, informando que o passivo teve esse crescimento em virtude da

preparação para o evento JamCam, que teve início em 2018 e o evento ocorreu apenas em
2020, por isso contando esse valor de antecipação em 2018, tendo a grande movimentação

em 2019, transferindo para o resultado em 2020, tendo o resultado financeiro constante
no balanço no exercício de 2020, mas que o evento deu superávit. Irineu Muniz de Resende
Neto (PR) pede que haja uma melhora nas notas explicativas, e reforça a fala da Sarah
Amaral (CAN), que se trata de análise do CAN, e que não ocorra nenhum juízo de valor

precipitado, que é algo documentado, que seguiu todos os protocolos e está em análise no

CAN. André Santos Carreira (RJ) pede esclarecimento em relação aos documentos, que na

apresentação em vídeo foi citada as notas explicativas, mas que não teve acesso, corrige
que teve acesso, pois Marlon Benites (RS) enviou para ele, mas que ele não recebeu esses
documentos. Ana Carla Nunes (Escritório Nacional) informa que toda a documentação foi
enviada para as Regiões Escoteiras, cabendo a cada região repassar para seus delegados, e

que esses documentos estão na sequência dos balanços, sendo a documentação completa
enviada, dentro do prazo de 30 dias antes da Assembleia e, que também, esses documentos

constam no site nacional. Jandrei Bohn (SC) sugere que esses documentos, principalmente
demonstrativos financeiros, sejam enviados com as contas abertas, para realmente ver a

descriminação de todos os valores. Alex Rocha (PE) solicita que fique registrada sua

preocupação em relação a fala do Mario Farinon (RS) sobre as contas, pois este faz parte
da Comissão Nacional de Ética e Disciplina. Mario Farinon (RS) esclarece que já se declarou

impedido nos processos em tramitação, pois interpôs processo contra a DEN anterior por
diversos motivos, inclusive um deles o último destaque que fez na manifestação anterior,
sobre despesas realizadas com ou sem previsão orçamentária e com ou sem aprovação

prévia do CAN, reiterando que já se declarou impedido nestes casos. Douglas Junior

Ferreira (PR) se manifesta para solicitar que conste em ata a ressalva que o Mario Farinon
(RS) fez, devendo constar em ata que os assuntos estão sendo apurados. Angelo Barbosa

(PI) pede a fala para reforçar a fala de Sarah Amaral (CAN) e Irineu Neto (PR), e
complementa que acha importante tal assunto retornar para deliberação da Assembleia,

pois trata-se de uma das funções da plenária a de aprovação dos relatórios do CAN. O

Presidente Márcio Sequeira, encaminha para votação, por não haver mais manifestações.
Aberto o processo de votação para os quatro pontos ficou assim definido: 1° deliberação -

Aprovação da ata da 26ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional da UEB, com as
solicitações de alterações feitas no dia de hoje, sendo a correção do estado de Lindomar
Sobrinho Chaves para "PA" e da participação da delegada Karina Freire Báez de Andrade

(RJ) na redação do texto de alteração do artigo da Lei Escoteira. APROVADA, com 135

(cento e trinta e cinco) votos a favor, 1 (um) voto contrário e 7 (sete) abstenções. 2°
deliberação - Aprovação da ata última Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional da

UEB, com as solicitações de alterações feitas no dia de hoje, sendo a correção do estado de
Theodomiro Mascarenhas Rios Rodrigues para "RJ" e constar que foram feitas 12

manifestações, sendo que uma delas foi realizada Alex da Silva Rocha (PE). APROVADA,

com 130 (cento e trinta) votos a favor, 4 (quatro) votos contrários e 5 (cinco) abstenções.
3° deliberação - Relatório Anual 2019. APROVADA, com 130 (cento e trinta) votos a favor,

5 (cinco) votos contrários e 6 (seis) abstenções. 4° deliberação - Aprovação das contas e
balanços patrimoniais de 2019. APROVADA, com 136 (cento e trinta e seis) votos a favor,

2 (dois) votos contrários e 3 (três) abstenções. Foi dado um prazo de 15 minutos para
votação. Iniciando às 12h20min, findando às 12h35min. O total de delegados aptos a votar

é de 155, conforme informado pela Comissão de Escrutínio. O Presidente Márcio Sequeira
dá por encerrada a Assembleia, agradecendo a todos os envolvidos nesta primeira sessão
virtual dos Escoteiros do Brasil, e aos companheiros de mesa pela parceria. Assume então

a Presidente do CAN, Isabelly Castro que reitera os agradecimentos e a participação de
todos os voluntários. Encerrando a 27° Assembleia Nacional Escoteira às 12h41min
(horário de Brasília).

Link para o vídeo no Youtube: https://youtu.be/l3BJK2N0ok0
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