
 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA ESCOTEIRA REGIONAL ORDINÁRIA 

DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

REGIÃO DO CEARÁ 

 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2021, às 9h00(nove) horas, de acordo 

com o art. 26 do Estatuto da UEB e conforme Orientação para Realização de Assembleias 

em 2021, do dia 06/02/2021, para evitar o contágio pela COVID-19 deu início a Assembleia 

Escoteira Regional Ordinária da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Ceará através de 

meio remoto (online) utilizando-se da plataforma digital Zoom. Para deliberação conforme 

edital de convocação: 

 

ORDEM DO DIA: 

a) Eleição do Presidente e Secretário da Assembleia Regional Ordinária;  

b) Deliberação sobre o Balanço e Demonstrativos Financeiros de 2020 da UEB/CE, 

apreciação do Parecer da Comissão Fiscal Regional e Nacional.  

c) Eleição de Delegados e Suplentes à Assembleia Nacional Escoteira 2021;  

d) Taxa Regional;  

e) Assuntos Gerais. 

 

O diretor Presidente da União dos Escoteiros do Brasil Região do Ceará, Sr. Reginaldo 

Vasconcelos Beviláqua, iniciou saudando a todos, em seguida convidou o Vice Presidente 

Regional, Sr. Rondon de Freitas Lopes para conduzir a oração inicial, e em seguida conduziu 

a saudação a Bandeira Nacional.  O sr. Reginaldo Vasconcelos Beviláqua passou a palavra 

para a Sra. Sandra Santos, responsável pelo credenciamento para passar os informes 

iniciais. A sra. Sandra Santos informou que dos 20(vinte) Grupos Escoteiros com Certificado 

de Funcionamento válido 2020/Abril 2021. Os Grupos Escoteiros: 1 Grupo Escoteiro do Mar 

Marcilio Dias e 32 Grupo Escoteiro Professora Sinhá, não enviaram suas Atas. O 34 Grupo 

Escoteiro São Domingos Sávio, enviou a Ata, mais não elegeu delegado. O 13 Grupo 

Escoteiro Cristo Redentor enviou a Ata no dia 23/03/2021 e o 14 Grupo Escoteiro do Ar 

Brigadeiro Eduardo Gomes, enviou a Ata no dia 24/03/2021, os dois fora do prazo do edital 

de convocação, mais realizaram suas Assembleias no prazo correto. A Sra. Sandra Santos 

informou a necessidade de consultar a plenária sobre os grupos que entregaram suas Atas 

fora do prazo. Temos na plenária 45 votantes.  

O diretor presidente sr. Reginaldo Beviláqua iniciou a formação da mesa que irá 

conduzir os trabalhos. A sra. Sandra Santos informou as seguintes candidaturas:  

- Presidente da Mesa: Rafael Victor Gomes 

- Primeiro Vice-Presidente da Mesa: Carlos Antônio de Souza Araújo 

- Segundo Vice-Presidente da Mesa: Edson Gonçalves de Melo Rodrigues  

- Primeiro Secretário: José Batista da Silveira Júnior 

- Segundo Secretário: Antonio Alexandro da Silva Gomes 

 



 

 

Como não houve mais candidaturas o Sr. Reginaldo Beviláqua, sugeriu a votação por 

aclamação, que foi aceita por todos, ficando assim constituída a Mesa Diretora. O Sr. 

Reginaldo Bevilaqua passou a condução dos trabalhos para o Sr. Rafael Vitor Gomes, que 

deu as boas vindas, agradeceu a confiança e iniciou a condução da Assembleia. 

 

O presidente da mesa Rafael Vitor Gomes, indagou a Assembleia sobre os Delegados 

dos Grupos Escoteiros 13º Cristo Redentor e 14º do Ar Brigadeiro Eduardo Gomes poderem 

votar, já que as Atas não foram entregues em tempo hábil, de acordo com o edital de 

convocação, embora as Assembleias tenham acontecido dentro do prazo estabelecido no 

Estatuto. Colocado em votação, por aclamação foi aceito os Delegados dos referidos 

grupos. Nesse momento foi feito a contagem de votantes presente na sala no total de 45 

votos.  

 

Logo após o início dos trabalhos o Sr. Djalma Viana Neto pediu a palavra e solicitou 

inversão da pauta para tratar sobre o item c) da ordem do dia, que foi aceita por todos. 

 

Foi colocado em pauta pelo Presidente Regional Sr. Reginaldo Bevilaqua, a proposta 

de redução da taxa Regional em 50%, a partir desse ano de 2021, até a Assembleia de 2022, 

ficando a taxa Regional em 20% do valor da taxa Nacional, ou seja do Registro Escoteiro, 

para todos os membros registrados. Ressaltou as dificuldades apresentadas pelos Grupos 

diante da pandemia. Àqueles membros registrados que já pagaram seus registros, se fará 

um levantamento para que fiquem com crédito relativo a este desconto em futuros 

registros. Ficou dito que caso as atividades retornem antes da referida Assembleia 2022 

será realizada uma Assembleia Extraordinária para rever a Taxa Regional. Colocado em 

votação foi aprovada por aclamação. 

 

 

Item b) Deliberação sobre o Balanço e Demonstrativos Financeiros de 2020 da 

UEB/CE, apreciação do Parecer da Comissão Fiscal Regional e Nacional. O presidente da 

mesa Sr. Rafael Vitor falou que aconteceram duas reuniões antes da Assembleia para tratar 

desse assunto, uma com o Conselho Consultivo, e outra com a Comissão Fiscal, onde foram 

tiradas as dúvidas. Foi consultado a Assembleia se entre os presentes existe alguma dúvida, 

que se manifeste, não tendo manifestação, o presidente da mesa convidou o Segundo Vice-

Presidente o Sr. Edson Rodrigues, que explicou como vai acontecer o processo de votação. 

Colocou o modelo do formulário Online, mostrou os campos que precisam ser preenchidos: 

Nome Completo, Numeral do Grupo Escoteiro, Número do Registro e as opções: 

Aprovação, Desaprovação e Abstenção e que o link será enviado pelo WhatsApp. A votação 

iniciou as 10h09 e terminou às 10h14 com o seguinte resultado: APROVAÇÃO – 37 votos, 

DESAPROVAÇÃO – 2 votos, ABSTENÇÃO – 6 votos 

 

 



 

 

Item c) Eleição de Delegados e Suplentes à Assembleia Nacional Escoteira 2021. O 

presidente Rafael Vitor, solicitou a Sra. Sandra Santos os nomes dos candidatos que 

enviaram sua candidatura, sendo os seguintes nomes: 

- José Mário Trévia Coutinho 

- Marcos Clayton Fernandes Pessoa 

- Sandra Valda Nogueira dos Santos 

 Cada um dos candidatos se apresentou para a Assembleia e em seguida o Sr. Edson 

Rodrigues, explicou novamente o processo de votação enviando o link pelo WhatsApp. A 

votação iniciou às 10h27 indo até 10h32 com o seguinte resultado: 

 - José Mário Trévia Coutinho – 16 votos 

 - Marcos Clayton Fernandes Pessoa – 6 votos 

 - Sandra Valda Nogueira dos Santos – 21 votos 

 - Abstenção – 2 votos 

  

 Assuntos Gerais 

O Sr. Paulo Sérgio Pereira de Lima, comentou sobre a proposta do Vereador de 

Fortaleza, Sr. Jaime Pinheiro, em realizar uma Sessão Solene Virtual aberta para todos os 

membros da UEB CE em data a ser marcada em comemoração à Semana Escoteira. Todos 

concordaram com esta proposta. 

 

 O Presidente da UEB CE, Sr. Reginaldo falou sobre o Certificado de Qualidade Legal 

que a região vem recebendo a algum tempo, e no momento solicitou que aos Grupos 

Escoteiros que realizaram atividades sociais, preencham o relatório que a Diretoria Regional 

vai enviar aos grupos para compor a documentação do referido Certificado. 

 

 O presidente da mesa, Rafael pediu aparte e falou sobre a criação de novos Grupos, 

sendo um em Iguatu que está faltando somente a Sessão Solene e Quixadá para futura 

fundação. Ressaltou que os cursos EAD oferecidos pela Direção Nacional estão com pouca 

adesão, pelo que pediu mais atenção neste assunto. Entre os cursos importantes que estão 

sem muito interesse foi destacado o Curso Preliminar. 

 

 A sra. Sandra Valda Nogueira dos Santos, concordou com a fala do Sr. Rafael e 

pediu mais adesão aos cursos EAD. A sra. Vitória Régia fez o mesmo apelo narrando sobre a 

qualidade e a quantidade de cursos oferecidos para todos. 

 

 O presidente Sr. Reginaldo Beviláqua, falou sobre a eleição para o Conselho de 

Administração Nacional – CAN para este ano e frisou que não foi colocado no edital de 

convocação, porque a intenção é o Ceará apoiar os candidatos de outras regiões do 

Nordeste, mais se alguém quiser se candidatar, é só se manifestar, não tendo manifestação, 

portanto o Ceará não terá candidato ao Conselho de Administração Nacional. 

 

 O Sr. Edson Rodrigues pediu a palavra e falou sobre a queda no número de 

renovação de registros e informou que a Direção Regional está aguardando os Protocolos 



 

 

Nacionais de retorno às atividades para tão logo possível os Grupos possam voltar à 

normalidade. 

 

 Encerrados os assuntos gerais às 10h50, o presidente da mesa Rafael solicitou a 

leitura da Ata, sendo corrigidos dois pontos. Ao fim a Assembleia foram dados votos de 

apoio a todos que estão passando por momento difíceis na pandemia. Foi feito a saudação 

a Bandeira Nacional, Oração Final (Oração de São Francisco) e a foto oficial. O presidente 

Reginaldo agradeceu o apoio e a participação de todos e o presidente da Assembleia Rafael 

Vitor Gomes agradeceu a oportunidade e a confiança para presidir a Assembleia, agradeceu 

pelo clima harmonioso e encerrou a Assembleia. 

 

 

 

 
 

 Rafael Vitor Gomes 
 Presidente 

CPF.: 024.363.873-62 
UEB nº544612-0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Antônio de 
Souza Araújo  

Vice Presidente 
CPF: 022.396.483-25 

UEB nº 278608-7 

   Edson Gonçalves de 

    Melo Rodrigues 

      Vice Presidente 
      CPF: 640.423.593-53 

      UEB nº 4002-9 
 
 
 
 
 
 
 

José Batista da Silveira Júnior                   Antonio Alexandro da Silva Gomes 

1º Secretário                                                 2º Secretário                                             
CPF: 403.864.653-04                                     CPF: 039.582.473-21 

UEB nº 1072992-5                                       UEB nº 104022-7

 



 

 

 


