
 

 

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA REGIÃO ESCOTEIRA DO CEARÁ 
DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

 
Aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 09h00 (nove) 
horas, em primeira chamada, reuniu-se através da plataforma digital Zoom 
Meet, a Assembleia Geral Ordinária da União dos Escoteiros do Brasil  – 
Região do Ceará. Conforme a convocação embasada no artigo 26 do Estatuto 
da UEB e fundamentada na Lei Nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de 
Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), 
Comunicado DEN/SN datado de 12 de junho de 2020 e também de 
conformidade com instrução do Setor Jurídico da UEB - Direção Nacional. Para 
a deliberação das seguintes ordens de trabalho:------------------------------------------ 
a) Eleição do Presidente e Secretário da Assembleia Regional Ordinária;--------- 
b) Deliberação sobre o Balanço e Demonstrativos Financeiros de 2019 da 
UEB/CE, mediante parecer da Comissão Fiscal Regional e Nacional.-------------- 
c) Eleição de Delegados e Suplentes à Assembleia Nacional Escoteira 2020;--- 

Acrescento ainda sobre a circulação do oficio 38/2020, do dia 21 de agosto de 
2020, sobre o Credenciamento de UEL`S na Assembleia Geral Ordinária 
Regional, que em virtude da Pandemia COVID 19, como também em consulta 
com o Setor Jurídico da Diretoria Executiva Nacional, a Diretoria Regional da 
UEB – Ceará informa que, para o credenciamento de Delegados e UEL´s serão 
considerados os Certificados de Funcionamentos de 2019, tendo em vista a 
Assembleia Regional Ordinária que deveria ter sido realizada no mês de 
Março/2020 e por ocasião da Pandemia do Corona Vírus (COVID 19) foi 
prorrogada para o dia 23/08/2020.------------------------------------------------------------ 
Chefe Edson Rodrigues, como parte da Comissão de Credenciamento e da 
Diretoria Regional deu início aos atos, procedendo com o acolhimento e falou 
de como seria a dinâmica de todo o processo da assembleia, nessa 
modalidade virtual. Posteriormente foi repassado ao Chefe Rondon Lopes – 
Vice-presidente da UEB/CE que fez as devidas cerimonias ritualística que 
precede a reunião. Retomando a palavra o chefe Edson Rodrigues deu início o 
primeiro momento para a eleição do presidente da mesa, apresentando os 
referidos candidatos e em seguida passando a apreciação dos demais irmãos 
para que fossem votados. Tendo como resultado: José Mário Trévia Coutinho 
35 (trinca e cinco) votos e Alexandro Gomes com 09 (nove) votos.------------------ 
Em seguida, no mesmo molde feito a apreciação dos candidatos a vice 
presidente. Porém por divergências na contabilidade dos votantes, foi feita uma 
seguinte votação que teve como resultado: Rafael Vitor Gomes 24 (vinte e 
quatro) votos, Thiago Alves de Pinho 09 (nove) votos, João Francisco Aguiar 
Araújo 15 (quinze) votos e Filipe Gonçalves de Melo 04 (quatro) votos em um 
total de 52 votantes.------------------------------------------------------------------------------- 
Dando prosseguimento, teve a votação para os cargos de primeiro e segundo 
secretário, seguindo os mesmos princípios, tivemos os seguintes resultados: 
Carlos Antônio de Souza Araújo 35 (trinta e cinco) votos e Manoel Pereira De 



 

 

Souza 09 (nove) votos.--------------------------------------------------------------------------- 
Tendo a direção da assembleia eleita com o Chefe José Mario Trévia Coutinho 
Presidente, Vice-presidente Rafael Vitor Gomes, Primeiro Secretário Carlos 
Antônio de Souza Araújo e Segundo Manoel Pereira De Souza. Chefe Djalma 
Viana Neto pede, por questão de ordem, a reversão de pauta para que sejam 
votados os Delegados para a Assembleia Nacional. O presidente toma a 
palavra e pede que tenhamos paciência pelo o momento que estamos 
passando e pede também em memória dos entes queridos que partiram para o 
grande acampamento um minuto de silêncio. Os quais todos com microfones 
desligados assim o fizeram com bastante respeito e sentimento. O presidente 
em seguida ler o edital de convocação e coloca o pedido do Chefe Djalma 
Viana Neto, que declarou novamente por áudio. O presidente pede o número 
de votantes e coloca a proposta em votação. Que pelo chat todos se 
manifestaram a favor.----------------------------------------------------------------------------- 
Dando prosseguimento colocando em votação a função de Delegado 
representante do Ceará, chefe Edson Rodrigues apresentou os nomes dos 
candidatos na tela e colocou em votação com os seguintes resultados: Sandra 
Valda Nogueira dos Santos 20 (vinte) votos, Francisco Duílio Barbosa de 
Souza 17 (dezessete) votos, Filipe Gonçalves de Melo 10 (dez) votos, Marcos 
Clayton Fernandes Pessoa 9 (nove) votos e Thiago Alves de Pinho 1(um) voto. 
Passando para a próxima pauta, deliberação sobre o Balanço e  
Demonstrativos Financeiros de 2019 da UEB/CE, mediante parecer da 
Comissão Fiscal Regional e Nacional, o presidente disse que o parecer da 
comissão fiscal já havia sido disponibilizado. O qual teve 02 (dois) membros 
contra a aprovação das contas referente ao exercício do ano de 2019 e 01 (um) 
membro a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
Este momento foi paralisado por pedido de questão de ordem por parte do 5º 
Grupo de Escoteiro do Ar Pinto Martins, o qual o Presidente deu a palavra ao 
Chefe José Maria Cavalcante Filho, representante do referido grupo, que 
relatou um pedido feito em oficio. Solicitando que fosse acrescido à ata da 
reunião um texto disponibilizado no chat. “O 5º Grupo Escoteiro do Ar Pinto 
Martins coloca a QUESTÃO DE ORDEM que entende que a aceitação de que 
UELs sem certificado de funcionamento válido nesta data possam votar nesta 
assembleia é contrária à regulamentação escoteira e, portanto, invalida toda 
essa assembleia. Solicitamos que a Comissão de Credenciamento corrija essa 
distorção e desde já nos colocamos contrários a mesma, por entendê-la ilegal.” 
Acrescenta ainda que fosse colocado em ata a relação dos grupos com 
certificado de funcionamento do ano de 2020.--------------------------------------------- 
O presidente, após a leitura, continua dizendo que a atividade até o momento, 
foi feita seguindo as orientações do Escritório Regional, conforme consta no 
ofício 38/2020 citado acima, e sem mácula. Que caso permaneça a UEL em 
desacordo, que a instituição procure a quem de direito para direcionar o pedido 
de nulidade dos atos desta assembleia.----------------------------------------------------- 
Deu prosseguimento a pauta, sobre o balanço de demonstrativo financeiro da 
Região do Ceará. Chefe José Maria pediu a palavra para que fosse discutido o 
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Relatório da Comissão Fiscal, que cada membro falasse e que a Diretoria 
Regional apresentasse a Prestação primeiro. Chefe Reginaldo Vasconcelos 
Bevilaqua, presidente da Região do Ceará, falou que todos os dados foram 
encaminhados as UEL’s e disponibilizados nas redes sociais, inclusive o 
parecer da Comissão Fiscal, que este pedido não tem necessidade. E pede 
que não seja apresentada.---------------------------------------------------------------------- 
Chefe Francisco Duilio Barbosa de Souza pede a palavra e diz que o melhor é 
que seja perguntada a assembleia, já que há dúvidas.---------------------------------- 
O Chefe Cássio Jerônimo Soares Caldas pediu a palavra e diz que é 
importante a apresentação, para que seja explicado o que foi disponibilizado, e 
que fosse feito esta reflexão no momento da votação.---------------------------------- 
O Presidente da Assembleia diante das falas, coloca em votação para 
deliberação da Assembleia o pedido para que seja feita apresentação e teve o 
seguinte resultado: Sim 19 (dezenove). Não 32 (trinta e dois) e 1 (uma) 
abstenção.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dando prosseguimento, o Presidente da Assembleia pede que seja colocado 
na tela do aplicativo utilizado para transmissão da Assembleia os documentos: 
Balanço Financeiro, DRE e Parecer da Comissão Fiscal. E assim foi feito.------- 
Chefe Vitória Régia Alves Cunha de Almeida, pede a palavra e diz que não 
recebeu o Relatório e questiona a dificuldade de se ter uma explicação sobre. 
Que tem que ser votado segundo o Relatório. Ainda reitera o fato de ter seu 
direito de voz garantido e finaliza dizendo que a Assembleia está irregular.------- 
Chefe Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis passa a ter a palavra e fala que 
discorda de muita coisa do 5º Grupo de Escoteiros do Ar Pinto Martins, mas diz 
que deve ser mantido o direito de falar. Que fosse explicado minuciosamente 
os assuntos pertinentes à prestação de contas. Diz não concordar com o 
posicionamento da mesa e informa que o 6º Grupo de Escoteiros Santos 
Dumont se retira da Assembleia naquele momento.------------------------------------- 
Colocado em votação o Balanço Financeiro da Região. Feita a votação, 
obtivemos o seguinte resultado: 39 (trinta e nove) votos pelo SIM e 18 (dezoito) 
votos pela NÃO aprovação. Ficando desta forma APROVADO O BALANÇO 
FINANCEIRO DA REGIÃO DO CEARÁ REFERENTE AO EXERCÍCIO DO 
ANO DE 2019.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminado a votação o presidente pede que seja transcrito em ata o ofício 
referente ao quesito do credenciamento, tema questionado pelo 5º Grupo de 
Escoteiros do Ar pinto Martins. “ A União dos Escoteiros do Brasil – Região do 
Ceará, justificando através do oficio 38/2020, do dia 21 de agosto de 2020, 
sobre o Credenciamento de UEL`S na Assembleia Geral Ordinária Regional, 
que em virtude da Pandemia COVID 19, como também em consulta com o 
Jurídico da Diretoria Executiva Nacional, a Diretoria Regional da UEB – Ceará 
informa que, para o credenciamento de delegados e UEL´s será considerado o 
Certificado de Funcionamento de 2019, tendo em vista a Assembleia Regional 
Ordinária que deveria ter sido realizada no mês de Março/2020 e por ocasião 
da Pandemia do Corona Vírus (COVID 19) foi prorrogada para o dia 
23/08/2020.”   Foi dada uma pequena pausa para finalizarmos a construção  da 



 

 

presente Ata, que após lida e realizadas as devidas retificações foi aprovada 
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente conduziu a 
cerimônia de encerramento, com a saudação a Bandeira Nacional e Oração. A 
presente ata foi lavrada e vai assinada por mim, Carlos Antônio de Souza 
Araújo e por todos os componentes da mesa da Assembleia Regional 2020.----- 
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