
 

 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA NACIONAL 

  
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, por meio eletrônico 
(telepresencial), reuniu-se em Sessão Plenária, a partir das 09h22min, os delegados 
da Assembleia Ordinária da União dos Escoteiros do Brasil para tratar da Ordem do 
Dia, conforme edital de convocação: (1) Eleição e posse do Presidente e 1 (um) vice-
presidente e 2 (dois) secretários para composição da mesa dos trabalhos, de acordo 
com a sugestão oriunda da reunião prévia do CAN com o Conselho Consultivo 
conforme previsto pelo § 3º do artigo 1º. do Regulamento da Assembleia Nacional 
da UEB; (2) Eleição dos componentes das Comissões Assessoras da Assembleia, 
sendo Comissão de Credenciamento, Comissão de Escrutínio, de acordo com a 
sugestão oriunda da reunião prévia do CAN com o Conselho Consultivo conforme 
previsto pelo §3º do artigo 1º. do Regulamento da Assembleia Nacional da UEB; (3) 
Deliberação sobre a Ata da Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional da UEB 
realizada em 26/09/2020; (4) Deliberação sobre o Relatório Anual de 2020 da União 
dos Escoteiros do Brasil, do: 4.1 – CAN – Conselho de Administração Nacional; 4.2 – 
DEN – Diretoria Executiva Nacional; 4.3 – CFN – Comissão Fiscal Nacional; e, 4.4 – 
CEDN – Comissão de Ética e Disciplina Nacional; (5) Deliberação sobre o Balanço 
Anual de 2020 da UEB, ante o parecer da Comissão Fiscal Nacional – CFN; (6) Eleger 
e empossar 1/2 (metade) dos membros com direito a voto do CAN – Conselho de 
Administração Nacional (sete) com mandato de quatro anos, e seus suplentes com 
mandato de dois anos; (7) Eleger e empossar 2/3 (dois terços) dos membros da CNF 
– Comissão Fiscal Nacional e 2/3 dos membros da CEDN – Comissão de Ética 
Nacional com mandatos de quatro anos, e seus 3 (três) suplentes com mandato de 
dois anos; (8) Deliberação sobre as recomendações do 26º Fórum Nacional de 
Jovens Líderes; (9) Deliberação sobre a proposta de texto para o Projeto Educativo 
quanto aos Fundamentos do Escotismo Brasileiro; (10) Assuntos Gerais; (11) 
Encerramento. Dando início a Presidente do Conselho de Administração Nacional 
- CAN, Conselheira Isabelly Castro da Silva e Santos começa a reunião, dando 
informes gerais e agradecendo a participação de todos em tempos de pandemia 
que estamos passando, trazendo um texto de reflexão do fundador Baden-Powell. 
Passando para a saudação à bandeira, passando a palavra para o David Beraha, 
Coordenador Nacional de Espiritualidade, para a reflexão espiritual. Consignada a 
presença de 131 delegados presentes na plataforma Zoom, a participação e 
eventuais comentários dos associados também é realizada via YouTube, através de 
transmissão ao vivo. Em sequência aos trabalhos, Isabelly deu encaminhamento ao 
item (1) e (2) da ordem do dia, “Eleição e posse do Presidente e 1 (um) vice-
presidente e 2 (dois) secretários para composição da mesa dos trabalhos, de acordo 
com a sugestão oriunda da reunião prévia do CAN com o Conselho Consultivo 
conforme previsto pelo § 3º do artigo 1º. do Regulamento da Assembleia Nacional 
da UEB” e “Eleição dos componentes das Comissões Assessoras da Assembleia, 
sendo Comissão de Credenciamento, Comissão de Escrutínio, de acordo com a 
sugestão oriunda da reunião prévia do CAN com o Conselho Consultivo conforme 
previsto pelo § 3º do artigo 1o. do Regulamento da Assembleia Nacional da UEB”. 
Foi informado que as votações serão feitas através da plataforma contratada 
Electios. Para Comissão de Credenciamento Abimael Souza, Paula Acirón, Daniel 
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Souza, Katherine Keller; Comissão Eleitoral Antonio Cosso, Pedro Henrique Oliveira, 
Giuliano Di Raimo, Pedro Hernandez; Comissão de Escrutínio Ilvia Oliveira, Daniel 
San Gil, Paulo Neto, Diogo Laux; Comissão de Assuntos Gerais Aluisio Barata. 
Integrantes da mesa, Larissa Mendes Terra de Sousa - Presidente, Isabelly Castro da 
Silva e Santos - Primeira Vice-Presidente, Rudner Lauterjung Queiroz - Segundo 
Vice-presidente, Rebeca Pizzi Rodrigues e Larissa Lemes Avari Lauterjung como 
Secretárias.  Após apresentação dos nomes, Isabelly passou para votação da 
composição, com o link de votação sendo enviado por e-mail às 09h41min. 
Votações encerradas às 09h47min. Com 131 votantes, sendo 105 favoráveis, 09 
desaprovações, 10 abstenções e 07 não votantes, sendo as sugestões acatadas. 
Larissa Terra (Presidente) recebe a palavra. A Presidente Larissa agradece a 
confiança e passa recados gerais de boas práticas e facilitações para este momento 
online. Em seguimento ao item (3) da ordem do dia, a presidente Larissa solicita aos 
presentes a manifestação quanto à liberação da leitura da Ata da Reunião 
Extraordinária da Assembleia Nacional da UEB realizada em 26/09/2020. Não 
houveram manifestações contrárias, então a votação foi iniciada às 9h53min. Paulo 
Neto, Comissão de Escrutínio, informa que o link de votações será sempre o 
mesmo. Presidente Larissa informa que estão feitas as correções de e-mails 
solicitadas, e na sequência, será liberada a votação. Às 09h57min até as 10h07min 
a votação estará liberada. Com 131 votantes, sendo 108 favoráveis, 00 
desaprovações, 18 abstenções e 05 não votantes.  Tendo sido aprovada a Ata da 
Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional anterior, deu-se continuidade à 
Assembleia com o item (4) da pauta, “Deliberação sobre o Relatório Anual de 2020 
da União dos Escoteiros do Brasil”. A presidente Larissa concede a palavra para 
Isabelly Castro, presidente do CAN, que apresenta o relatório de atividades do 
Conselho de Administração Nacional e comenta a composição do conselho ao 
longo do último ano. Também mencionou as comissões e grupos de trabalhos, com 
uma breve descrição de cada um deles, bem como os momentos das reuniões 
ordinárias e extraordinárias do Conselho, incluindo uma análise de assiduidade dos 
membros. Comenta também acerca das resoluções emitidas e condecorações 
aprovadas. Em sequência, a presidente Larissa convida a segunda Vice-Presidente 
da DEN, Cristine Ritt, para apresentar o relatório de atividades da Diretoria 
Executiva Nacional. Cristine expõe sobre as dificuldades de 2020 na realidade 
pandêmica, e como as dificuldades foram superadas. O relatório da DEN foi exibido 
por meio de vídeo. A palavra foi passada ao Presidente da DEN, Rafael Rocha de 
Macedo, que fez agradecimentos a todos os membros da organização e transmitiu 
uma mensagem de otimismo. Em sequência aos relatórios, a palavra foi passada 
ao presidente da Comissão de Ética e Disciplina Nacional, Ronaldo Engracia, que 
fez a apresentação do relatório da CEDN. Presidente Larissa passa a palavra para 
Luiz Salgado Klaes, presidente da CFN, que explana sobre a Comissão Fiscal 
Nacional. Aberto para os associados sanarem dúvidas em relação aos relatórios 
apresentados, sendo do CAN, DEN e CEDN. Alex Rocha (PE) questiona sobre os 
processos que sumiram e foram informados no relatório da CEDN. Raphael Tostes, 
da CEDN, responde que alguns processos não estão em sua pauta, que eles estão 
sendo levantados, e assim, retornarão à Comissão de Ética. Esclarece que nenhum 
processo não será deliberado. Referente ao Canal de Denúncias, Raphael Tostes 
critica o nome utilizado, pois não necessariamente as questões irão virar 
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"denúncias", na forma dos regulamentos da instituição. Ronaldo, CEDN, 
complementa que a CEDN é um órgão assessor do DEN/CAN, as denúncias são 
encaminhadas para eles pela DEN/CAN.  Mateus Vergara, da CEDN, esclarece que 
os associados devem entender as limitações e especificações da referida Comissão, 
e o Canal de Denúncias não tem ligação direta com a Comissão de Ética. Presidente 
Larissa encaminha para votação dos relatórios do CAN, DEN e CEDN, iniciando às 
11h09min, estando aberto às 11h20min. Com 131 votantes, o Relatório do CAN foi 
aprovado, sendo 117 favoráveis, 08 desaprovações, 03 abstenções e 03 não votantes. 
O Relatório da DEN foi aprovado, com 108 favoráveis, 12 desaprovações, 08 
abstenções e 03 não votantes. O relatório da Comissão de Ética e Disciplina foi 
aprovado, com 96 favoráveis, 27 desaprovações, 05 abstenções e 03 não 
votantes.  Em continuidade à pauta, a presidente Larissa dá início ao item (5) da 
pauta, “Deliberação sobre o Balanço Anual de 2020 da UEB, ante o parecer da 
Comissão Fiscal Nacional - CFN”. A palavra é passada para Cristine Ritt, Segunda 
Vice-Presidente da DEN, que esclarece que o relatório contábil será exposto através 
de vídeo. Após a exibição do vídeo, aberto para questionamentos dos associados, 
conforme ordem de inscrição e os encaminhados à mesa. O associado Alex Faia 
(RJ) apresentou seu questionamento através do chat do Youtube e este foi lido pela 
presidente Larissa, mencionando que a criação de cargos no nível nacional é de 
competência do CAN, e embora não houvesse um profissional de contabilidade no 
EN, ocorreu a contratação do mesmo, sendo o questionamento se a Comissão 
Fiscal Nacional foi previamente informada a esse respeito. Rafael Matias da CFN 
aproveita a oportunidade para comentar o relatório recém apresentado em vídeo, 
e complementa que a cada ano evoluímos mais nos processos de transparência, 
que conseguimos ver com detalhes, conforme apresentado no relatório. E também 
que temos que ter cuidado e muita boa gestão com as questões de receitas e 
despesas. Que foi apresentado de maneira bem transparente pela Ana Carla e 
Débora, como estamos em evolução em alguns temas ou não, e que conseguimos 
perceber aí um grande decréscimo de arrecadação da loja e eventos - 
principalmente resultante do que faturamos JamCam, e também na redução 
gigante dos eventos, além que eram dois pontos que tínhamos grande 
arrecadação. Segue que foi mostrado os pagamentos de renegociações fiscais, que 
foi algo identificado pela atual composição da CFN, e então foram conversando 
com a gestão anterior, que não estavam sendo feitos recolhimentos de alguns 
impostos, e assim que foi identificado, apresentaram ao CAN e DEN, e assim, 
passou-se ao recolhimento desses valores e as renegociações necessárias. E 
também sobre os encaminhamentos feitos pela CFN, que constam no parecer, foi 
referente a documentos de algumas regiões específicas, que acontecem com 
frequência o não envio por parte de algumas regiões, e então consta nos relatórios 
esse processo. E referente a criação de cargos, solicita auxílio de alguém da DEN, 
para esclarecer em relação ao que consta no Estatuto, pois um cargo de contador 
não é um cargo executivo, então podemos entender melhor sobre isso. Cristine Ritt 
esclarece que em 2020 internalizamos a nossa contabilidade, sendo um processo 
muito importante para nossa instituição, hoje toda a contabilidade ela ocorre 
dentro do Escritório Nacional, com auxílio de uma contadora terceirizada (Débora). 
Hoje toda a consolidação e contabilização do nível nacional, foi internalizado, 
ocorrendo ao longo de 2020, e assim, gerando otimização dos nossos recursos. 
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Especificamente a contadora, é terceirizada, e sua contratação foi acompanhada 
pela Comissão Fiscal Nacional, como também o Conselho de Administração 
Nacional, constando nos planejamentos orçamentários, e se deu em reunião 
fechada do CAN, não sendo a mesma pública. Cristine reforçando que tanto a CFN 
como também o CAN, acompanharam. A contadora é Pessoa Jurídica, não sendo 
CLT do Escritório Nacional. Associado Mario Farinon (RS) questionou através do 
chat do Zoom se a referida funcionária cumpre carga horária e se trabalha no EN. 
Cristine responde que a mesma não cumpre jornada de trabalho, tratando de uma 
prestadora de serviços, trabalhando eventualmente dentro da sede do EN. 
Associado Bruno Fonseca (SP), através do Youtube, questiona se houve as devidas 
consultas para contratação, o qual é respondido positivamente. Alex Faia (RJ) faz o 
seguinte questionamento "houve atraso nos balancetes mensais regionais e com 
isso reflexos nas regiões e na nacional. Houve a emissão de balanços inclusive sem 
notas fiscais (pelo menos 17 ocorrências no RJ) essas pendências foram levadas ao 
conhecimento da CFN, já que eles respondem pelo balanço centralizado?". 
Contadora Débora esclarece que alguns atrasos ocorreram por dificuldades das 
Regiões de enviar as documentações por não poderem se reunir, em virtude a 
pandemia COVID-19, e também na adaptação de serem enviados pelo digital, para 
serem feitos os fechamentos. E segue que mesmo com os atrasos, conseguiram 
enviar todos os balancetes, com o fechamento que ocorreu em fevereiro deste ano. 
Em relação aos adiantamentos e balanços sem nota fiscal, informa que quando 
recebem pagamento de fornecedores sem nota fiscal, lançam em adiantamentos 
e a Região é cobrada para o envio das notas, e assim que as mesmas chegam, dão 
baixa da documentação. A contadora Débora reforça que todas as orientações são 
dadas às Regiões, para corrigirem e enviarem as documentações corretamente. 
Rafael Matias acrescenta que o impacto de alguns recibos é baixo, dado o volume 
de transações que ocorrem, e neste cenário, a CFN garante a lisura dos processos. 
Luiz Klaes enfatiza que a contadora presta suporte relevante para as análises da 
CFN. A presidente Larissa apresenta outro questionamento do associado Alex Faia 
(RJ), que expõe que na ata do CAN reunião número 100, há menções de PADs que 
indicam desvios ou má gestão de recursos da ordem de 1 milhão de reais, e solicita 
esclarecimentos quanto à comunicação desses problemas à CFN. Rafael Matias 
esclarece que foi identificado pela CFN a ausência de recolhimento dos impostos, 
por inadequação na interpretação dos tributos, e assim que foi identificado, a 
correção foi implementada. Isabelly (CAN) reforça que o assunto foi tratado no CAN, 
esclarecendo a dúvida do associado, e que não há nada que indique desvio de 
dinheiro. E conclui que estão negociando os valores, frisando que não há indícios, e 
que consta tudo na ata do CAN da reunião que foi tratada do assunto. Raphael 
Tostes (CEDN) solicitou esclarecimentos através do chat do Zoom acerca das 
definições, de cauções e depósitos, intangível, adiantamentos de associados, outros 
ganhos líquidos, ajustes de avaliação patrimonial e subvenções, mencionados no 
balanço.  E também a mensuração do Trabalho Voluntário, e o efeito disso. Débora 
esclarece que em relação ao trabalho voluntário, que é uma norma contábil 
específica para as entidades sem fins econômicos, que devemos demonstrar o 
valor que seria desse trabalho voluntário se houvesse o desembolso dele na 
receita.  Eles são lançados na receita e em contrapartida na receita, e na instituição, 
pegamos o valor do maior cargo, para conseguir mensurar o valor da hora, e então 
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contabilizamos na hora das reuniões diretivas da Nacional e Regiões. E em relação 
aos direitos realizáveis, eles são valores, ali o primeiro item de contas a receber, são 
os valores de venda das lojas escoteiras (cartões crédito e débito) de valores a 
receber. E também a previsão das Regiões, emitem boletos para os grupos, e a 
Nacional faz a provisão desses valores. E neste local (realizáveis) também consta os 
adiantamentos, que são baixados conforme recebem os documentos. Mafran 
Oliveira (AC) questiona através do chat do Zoom se há estratégia pensada para 
recuperação das perdas da loja. Cristine da DEN expõe que não faz parte da 
deliberação em questão, ainda está em debates dentro da gestão, mas há uma 
estratégia em andamento, como campanhas de promoções e propaganda. A 
presidente Larissa expõe a pergunta referente às demissões, e Cristine Ritt 
esclarece que houveram demissões da ordem de 34% do efetivo do Escritório 
Nacional, como uma das iniciativas para ajuste de orçamento frente aos desafios 
da pandemia. David Neto (RJ) explicita seu questionamento verbalmente no Zoom, 
acerca da previsão da DEN para o número de associados e estratégias de obtenção 
de superávit para 2021 e 2022. Cristine Ritt responde que, na reunião de ontem do 
CAN, foi apresentado a proposta de replanejamento de 2021, pois havia a 
expectativa de retorno das atividades presenciais, mas ocorreu a terceira onda, não 
sendo possível, e assim o número dos associados pagamentos foi menor do que o 
projetado. E estamos planejando encerrar o ano com 50 mil associados pagantes, 
sendo isto aprovado ontem. Este número não ocorrendo, no intervalo de 45 mil 
associados, de utilizarmos percentual dos nossos fundos para sanar esses déficits, 
mas estamos correndo para que isto não ocorra. E para 2022 a previsão é estável, 
pois temos a expectativa das vacinas no país, dando a possibilidade de retornarmos 
de forma segura.  Informa que o nosso projeto Transformar para Crescer foi 
aprovado pela OMME, recebendo incentivo este ano em dólares para auxiliar nossa 
associação. Não tendo uma perspectiva de planejamento a longo prazo, mas 
estamos atentos e readequando, pois os cenários estão muito voláteis, em virtude 
da pandemia. Paulo Henrique Maciel Barbosa (MG) questiona o motivo de eventos 
de algumas regiões entraram em receitas da nota 11, sendo o mesmo CNPJ, mas, 
qual a diferença com eventos de outras Regiões que receberam inscrições em 
eventos antes do período pandêmico.  A contadora Débora responde que essas 
receitas são referentes às Regiões, então é o consolidado da matriz e todas as 
regiões. E os eventos maiores, como JamCam e Jamboree Online, como outros 
eventos pequenos. Não tem agora os valores separados para informar, mas informa 
que todos os eventos ficam nesta nota de forma consolidada. Presidente Larissa 
encaminha para votação sobre o Balanço Anual de 2020 da UEB, ante o parecer da 
Comissão Fiscal Nacional - CFN. Sendo a votação das 12h38min até às 12h48min, o 
Balanço Anual de 2020 da UEB foi aprovado, com 131 votantes, sendo 123 favoráveis, 
04 desaprovações, 03 abstenções e 01 não votante.  Presidente Larissa pede 
inversão da pauta para tratar de parte do item (9) “Deliberação sobre a proposta de 
texto para o Projeto Educativo quanto aos Fundamentos do Escotismo Brasileiro”, 
propondo que a apresentação das alterações propostas do Projeto Educativo seja 
realizada, com subsequente pausa para almoço, e após o retorno do mesmo, tratar 
os itens (6) e (7) da pauta, e, posteriormente, a leitura dos destaques e a deliberação 
sobre a proposta de texto para o Projeto Educativo. Irineu (PR) pede questão de 
ordem, referente a inversão da pauta, estando previsto no art. 5 do Estatuto da UEB, 

9af0c7d5eea3d4de919e80342e23b25b71f75ebf

                             5 / 12



 

 

 

indicando a necessidade de votação da proposta. A presidente Larissa encaminha 
para votação da inversão de pauta com a redação "Possibilidade de alteração de 
pauta, para apresentação do projeto de alteração dos fundamentos do escotismo 
e pausa para almoço. Após o almoço, retomaremos a pauta, com a eleição aos 
candidatos ao CAN, CFN e CEDN.", iniciando às 13h07min até às 13h15min, sendo 
aprovada com 131 votantes, sendo 67 favoráveis, 55 desaprovações, 04 abstenções 
e 05 não votantes.  Tendo sido aprovada a inversão da pauta, teve início a 
apresentação do embasamento teórico do item (9) “Deliberação sobre a proposta 
de texto para o Projeto Educativo quanto aos Fundamentos do Escotismo 
Brasileiro”. A presidente Larissa convidou Luiz Cesar Simas Horn e Héctor Carrer, 
consultores da OMME e membros da equipe de revisão do Projeto Educativo da 
UEB, para realizarem a apresentação, e informou que será disponibilizado um link 
para destaques dos delegados ao que foi apresentado. Luiz e Héctor concluíram a 
apresentação, o link com o formulário para comentários acerca da proposta de 
texto para o Projeto Educativo quanto aos Fundamentos do Escotismo Brasileiro 
foi disponibilizado no chat do Zoom, e a sessão da Assembleia Ordinária foi 
suspensa às 14h. Às 15:30 foram retomadas as atividades da Assembleia, a 
presidente Larissa deu início ao item (6) da pauta, “Eleger e empossar ½ (metade) 
dos membros com direito a voto do CAN - Conselho de Administração Nacional 
(sete) com mandato de quatro anos e seus suplentes com mandato de dois anos”, 
e  passou a palavra para Isabelly Castro, presidente do CAN, que pediu desculpas 
aos candidatos ao CAN pela não disponibilização do momento para exposição 
individual por cada candidato conforme previamente comunicado, devido ao 
avançado do tempo e o volume de itens ainda a serem tratados em assembleia, 
pontuando o levantamento do Irineu Resende (PR) de se pronunciar de não 
constar no edital a apresentação dos candidatos, apenas constar a eleição. Após 
esta consideração, Isabelly procedeu a leitura dos nomes completos e Região de 
todos os candidatos. Ocorrendo primeiro a votação para eleição do Conselho de 
Administração Nacional, e, posteriormente, para a Comissão de Ética e Disciplina 
Nacional e da Comissão Fiscal Nacional. Lendo os nomes dos candidatos ao CAN, a 
saber dos 15 candidatos: ALDENISE CORDEIRO SANTOS (SE), ANTONIO VARELA DA 
SILVA NETO (RN), CARMEN BARREIRA (DF), CLAUCIO DA SILVA MENDES (MG), 
DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES COMES (SC), DAVID IZECKSOHN NETO (RJ), 
ELINSON SOARES DE ARAÚJO (AL), ILKA DENISE ROSSETTO GALLEGO CAMPOS 
(PR), LAURA ALVES PEREIRA PAIVA (MT), LINDOMAR FAUSTINO RAIMUNDO (AM), 
LINDOMAR SOBRINHO CHAVES (PA), MARCIO SEQUEIRA DA SILVA (RS), RAFAEL 
FAGUNDES CAVALCANTI (PI), RENATO WANDERLEY BRENEIZER (SP) e RICARDO 
COELHO DOS SANTOS (ES). Diogo Laux, da Comissão de Escrutínio, explica que a 
votação para os membros do Conselho será feita em bloco exclusivo, e um novo 
link para essa votação está sendo enviado via e-mail. Isabelly explica que não há 
obrigação de votar em 3 candidatos, podendo votar apenas em um, dois ou em 
nenhum. Votação iniciada às 15h52min até as 16h04min para eleger ½ (metade) 
dos membros com direito a voto do CAN - Conselho de Administração Nacional 
(sete) com mandato de quatro anos e seus suplentes com mandato de dois anos. 
Tendo o seguinte resultado, dos 131 votantes: RENATO WANDERLEY BRENEIZER, 
63 votos (eleito). ANTONIO VARELA DA SILVA NETO, 43 votos (eleito). ALDENISE 
CORDEIRO SANTOS  42 votos (eleito). ILKA DENISE ROSSETTO GALLEGO 
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CAMPOS, 41 votos (eleito). MARCIO SEQUEIRA DA SILVA, 35 votos (eleito), 
DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES COMES - 33 votos (eleito). CLAUCIO DA 
SILVA MENDES, 32 votos (ELEITO no desempate). LAURA ALVES PEREIRA 
PAIVA, 32 votos (ELEITA - assume - no desempate). RAFAEL FAGUNDES 
CAVALCANTI, 26 votos (Primeiro Suplente - desempate). LINDOMAR SOBRINHO 
CHAVES, 26 votos (Segundo Suplente - desempate). DAVID IZECKSOHN NETO,                         
8 votos (terceiro suplente) CARMEN BARREIRA, 03 votos (quarta suplente - 
desempate). LINDOMAR FAUSTINO RAIMUNDO, 03 votos (quinta suplente - 
desempate). RICARDO COELHO DOS SANTOS, 03 votos (sexto suplente). ELINSON 
SOARES DE ARAÚJO, 0 votos (não eleito) 0 brancos/nulos, 0 abstenções e 01 não 
votante. Embora haja critério de desempate por idade, definido no Regulamento 
da Assembleia, em razão do fato de que Laura Alves Pereira Paiva e Claucio da Silva 
Mendes estão posicionados no sétimo e oitavo lugares, onde os mandatos são de 4 
anos titular e 2 anos suplente no estilo "cargo tampão", em virtude do pedido de 
afastamento do até então conselheiro Leonardo Vilar, se fez necessário proceder a 
votação de desempate. De igual forma, Lindomar Sobrinho Chaves e Rafael 
Fagundes Cavalcante ficaram empatados, impedindo a definição de primeiro e 
segundo suplente, levando à necessidade de votação para desempate. Um empate 
também foi evidenciado entre Lindomar Faustino Raimundo e Carmen Barreira, 
porém, Lindomar se manifestou via chat do Zoom declinando de sua candidatura 
em favor de Carmen. Então, a votação dos dois desempates foi realizada em bloco 
na plataforma, e foi iniciada às 17h39m e encerrada às 17h49m. Votação de 
desempate sendo Titulares do CAN, LAURA ALVES PEREIRA PAIVA com 40 votos e 
CLAUCIO DA SILVA MENDES com 87 votos. 01 abstenções e 04 votos não votantes. 
Votação 01 de desempate para os Suplentes do CAN, sendo LINDOMAR SOBRINHO 
CHAVES com 54, RAFAEL FAGUNDES CAVALCANTI com 72 votos, 02 abstenções e 
03 não votantes. Votação 02 para os suplentes do CAN, sendo LINDOMAR 
FAUSTINO RAIMUNDO com 43 votos, CARMEN BARREIRA CAVALCANTI com 59 
votos, RICARDO COELHO DOS SANTOS com 20 votos, 05 abstenções e 03 não 
votantes. Em sequência, foi encaminhada a votação para eleger e empossar ⅔ (dois 
terços) dos membros da CFN – Comissão Fiscal Nacional e 2/3 dos membros da 
CEDN – Comissão de Ética Nacional com mandatos de quatro anos, e seus 3 (três) 
suplentes com mandato de dois anos. Foi aberto para a Comissão Eleitoral, pelo 
representante Pedro Hernandez, para falar sobre uma solicitação que receberam, 
sendo "A presente Comissão Eleitoral recebeu em 24/05/2021 impugnações a três 
candidatos que concorrem a uma das vagas na Comissão de Ética e Disciplina 
Nacional. Registramos que os nomes dos impugnados não serão apresentados 
neste PARECER, visto que as impugnações não foram acolhidas. II – DA 
LEGISLAÇÃO ESCOTEIRA Para emissão do presente Relatório de Voto e do Parecer 
Conclusivo esta comissão utilizou os seguintes documentos que pertencem a 
legislação escoteira: - Estatuto da UEB (Abril/2018); - P.O.R. 2013 – Princípios, 
Organizações e Regras(Julho/2019); - Código de Conduta dos Escoteiros do Brasil 
(Julho/2020); - Perfis: Cargos e Funções Nível Nacional (Abril/2018); - Manual Prático 
de Atuação no Regime Disciplinar da UEB (2011); Diante da análise desta ampla 
documentação, serão realizadas as fundamentações a seguir. III – DO PARECER 
Ante à análise das normas internas da instituição, esta Comissão Eleitoral decidiu 
por NÃO ACOLHER as impugnações realizadas, visto não encontrarem amparo na 
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legislação escoteira e decidir por MANTER a candidatura dos impugnados, para 
que concorram a uma das vagas da Comissão de Ética e Disciplina Nacional dos 
Escoteiros do Brasil. Ressalta-se que a presente decisão está amparada tão 
somente nos fatos apresentados na manifestação da impugnação e normas dos 
Escoteiros do Brasil, não cabendo aos presentes membros emitirem juízo sobre 
fatos alheios à impugnação. Destacamos que, à comissão eleitoral cabe a análise 
das candidaturas apresentadas em atenção ao edital, estatuto e fichas 
apresentadas. Questões que ultrapassem esses parâmetros devem ser levadas à 
instituição, mediante canal competente, qual seja, canal de denúncias ou à 
Comissão de Ética e Disciplina Nacional, através de PAD. Diante do exposto, 
MANTEMOS os candidatos eletivos para votação na 27ª Reunião Ordinária da 
Assembleia da União dos Escoteiros do Brasil em 30/05/2021 - Curitiba/PR, 25 de 
maio de 2021. GIULIANO TOVO DI RAIMO PEDRO A. HERNANDEZ COSTA Reg. 
UEB/SP: 491495-3 Reg. UEB/SP: 444443-4 ANTÔNIO COSSO NETO PEDRO H. DE O. 
E SILVA BRITO Reg. UEB/MG: 42965-5 Reg. UEB/GO: 211034-8.".  Na sequência, 
Isabelly citou o nome de todos os candidatos, para lisura do processo. Votação 
iniciando das 16h19min até às 16h34min. Dos 131 votantes, tivemos o seguinte 
resultado para a Comissão Fiscal Nacional (CFN):  APARECIDO CARLOS DUARTE 
com 47 votos (titular), CARLOS ALBERTO BARBOZA com 32 votos (titular), 
ARCÂNGELO DOS SANTOS SAFANELLI com 20 votos (suplente), MARIOVANI 
CARSTEN CERVI com 13 votos (suplente), MARLON BENITES DE SOUZA com 09 
votos (suplente) e ALEX AMORIM FAIA com 8 votos (não eleito), 1 brancos/nulos,                
0 abstenções e 01 não votante. E para Comissão de Ética e Disciplina Nacional 
(CEDN):  VALDÊNIA RIBEIRO PIRES com 57 votos (eleito), VIVIAN DA SILVA 
LOPES com 33 votos (eleito), MARIA LAURA SOUZA LIBONI com 16 votos 
(primeira suplente), RODRIGO TOLEDO DA SILVA RODRIGUES com 11 votos 
(segundo suplente), FELIPE EDUARDO PORTELA DE PAULO com 4 votos 
(DECLINOU da candidatura), MARIO HENRIQUE PETERS FARINON com 4 votos 
(terceiro suplente) , RONALDO ENGRACIA com 3 votos (não eleito), JOSEMAR 
FRANCISCO PEGORETTE com 1 voto (não eleito), MATEUS Q. C. COELHO VERGARA 
com 1 voto (não eleito), JOSÉ ALBERTO FERREIRA TRINDADE com 0 voto (não 
eleito), 0 brancos/nulos, 0 abstenções e 01 não votante. Felipe de Paulo, em razão 
do empate com Mario Farinon, manifestou via chat do Zoom o declínio de sua 
candidatura, portanto, não houve necessidade de nova votação para desempate de 
ambos, tendo sido Mario Farinon como terceiro suplente. (8) “Deliberação sobre as 
recomendações do 26º Fórum Nacional de Jovens Líderes” Seguindo a pauta, é 
passada a palavra para o Núcleo Nacional de Jovens Líderes, através do Felipe 
Bertoglio e da Nathalia Castilhos, para apresentação de informes do 26º Fórum 
Nacional de Jovens Líderes, que foi realizado no dia 23 de maio 2021, o qual 
informaram da Aprovação, por aclamação, do Regulamento Geral da Rede 
Nacional de Jovens Líderes. Por não haver nenhuma recomendação à AN, não foi 
realizada votação acerca dos informes do fórum. Betty Carvalho (MG) questiona no 
chat do Zoom se um candidato com zero votos entra como suplente, que é o caso 
do candidato ao CAN Elinson Soares de Araújo. Registramos em ata a manifestação 
do conselheiro Fred Santos, ao dizer que não recebendo voto não se considera 
eleito. Mas de qualquer, foi procedida a votação para se verificar se ELINSON 
SOARES DE ARAÚJO é suplente ou não. Período de votação: 10h20min às 18h28min. 
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Sendo 83 votos pela reprovação do candidato com suplente, 33 a favor,                                         
4 abstenções e 11 não votantes. Desta forma, o ELINSON SOARES DE ARAÚJO não 
será suplente. Presidente Larissa encaminha para a posse de todos os eleitos nesta 
Assembleia, realizando a renovação de promessa de todos. Retomado o item (9) da 
pauta, “Deliberação sobre a proposta de texto para o Projeto Educativo quanto aos 
Fundamentos do Escotismo Brasileiro”, a presidente Larissa passou a palavra para 
Isabelly, primeira vice-presidente, que realizou a leitura das sugestões de alterações 
e destaques enviados pelos delegados através do formulário on-line. Recebemos   
17 manifestações a respeito da proposta de alteração de texto, e Isabelly (CAN) 
informa que foi feito um compilado das manifestações similares. Sendo o primeiro 
em relação a DEFINIÇÃO. O texto apresentado para deliberação para a Assembleia 
foi: "O Escotismo é um movimento educacional de jovens e para jovens, sem 
vínculo a partidos políticos, voluntário, que conta com a colaboração de adultos e 
valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, etnias e credos, de 
acordo com o seu Propósito, seus Princípios e o Método Escoteiro, concebidos pelo 
Fundador Baden-Powell e adotados pela União dos Escoteiros do Brasil". E o 
primeiro destaque foi o proposto pelo Luís Malafaia (BA), com a sugestão de um 
texto novo, sendo: "O Escotismo é um Movimento voluntário, educacional de jovens
e para jovens, com a contribuição de adultos. Sem vínculo a partidos políticos. 
Valorizando a participação de pessoas de todas as origens sociais, etnias e credos, 
de acordo com os Propósitos, Princípios e o Método Escoteiro, concebido pelo 
fundador Baden-Powell e seguido pela UEB.". Isabelly (CAN) passa para o segundo 
destaque, o texto apresentação para a definição do PROPÓSITO foi: "Nosso 
propósito é contribuir para que crianças, adolescentes e jovens assumam seu 
próprio desenvolvimento, para que alcancem seu pleno potencial físico, intelectual, 
afetivo, social, espiritual e do caráter, como indivíduos, como cidadãs e cidadãos 
responsáveis e membros ativos de suas comunidades local, nacional e 
internacional.". E o texto com destaques, sugerido pelo associado Lucas Juhn de 
acrescentar na frase final "EM ÂMBITO local, nacional e internacional", para 
melhorar a compreensão do texto. O terceiro destaque se refere ao texto dos 
PRINCÍPIOS. O proposto para Assembleia foi: "Nosso sistema educativo está 
expresso em nossos Princípios, baseado em valores explícitos e organizados em um 
conjunto de princípios pessoais, sociais e espirituais, que são as crenças 
fundamentais que representam um ideal, uma visão da sociedade e um código de 
conduta para todos os seus membros. Os princípios do Escotismo estão resumidos 
em três categorias: - O relacionamento com a vida espiritual; - O relacionamento 
com os outros, com o mundo e com a natureza; e - O relacionamento consigo 
mesmo." Os destaques propostos foram de que fosse alterado para o 
“COMPROMISSO com a vida espiritual", sendo proposto por dois associados. E uma 
outra proposição altera totalmente o texto, que pontua de ser de difícil 
consideração neste momento, sendo: "Os princípios do escotismo constituem um 
marco de referência ética que representa o ideal escoteiro, orienta a conduta de 
seus membros e define um estilo de vida baseado nos valores expressos na 
promessa e na lei escoteira. Reconhecidos universalmente, os valores escoteiros 
inspiram ações construtivas e estão implícitos nos seguintes princípios: - 
responsabilidade para consigo mesmo; - relação positiva com a sua espiritualidade 
e de respeito com a espiritualidade dos demais; - relação de cooperação com os 
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outros e de respeito com a natureza, para a construção de um mundo melhor". 
Neste momento, como o texto originalmente sugerido, trabalhado por várias 
comissões e pelo conselho, realizar a alteração total dele, não se torna possível. 
Como foi colocado pela presidente Larissa, vamos avaliar destaques específicos ao 
texto original, não alteração total deles. A terceira sugestão apresentada, pela 
Karina (RJ), foi para voltar com o compromisso para a Pátria e manter a palavra 
"Deus" nos princípios. E a quarta sugestão foi de acrescer após a palavra "membros" 
a frase "e representados na promessa escoteira". A presidente Larissa reforça que 
as alterações foram propostas por uma comissão e também com envolvimento do 
CAN, que previamente a Assembleia, foi disponibilizado as alterações com todas as 
justificativas, compiladas em um documento. Resultando em 4 pontos a serem 
deliberados, sendo (1) Definição do Escotismo, (2) Propósito Escoteiro, (3) Princípios 
do Escotismo e (4) Método Escoteiro. A presidente Larissa informa que a mesa 
definiu que os textos que ficassem totalmente fora do proposto pelo texto inicial. E 
então eles não conseguiram serem aprovados nesta Assembleia, pois quando tem 
uma alteração do conteúdo, daquilo que está como fundamento, escrito e que 
inclusive já foi aprovado pelo CAN e encaminhado para Assembleia, alterando a 
essência do texto, teria que retornar o GT, para receber essas informações e criar 
um novo texto para deliberação. Então propõe que seja encaminhado para votação 
de três formas, sendo (a) aprova-se o texto pronto, (b) não aprova-se o texto pronto 
ou (c) aprova-se o texto pronto com destaques, que refere-se a pequenas 
modificações de palavras, supressões ou adições, que não se altere a essência do 
texto. Sendo este o encaminhamento, após a apresentação de todos os destaques. 
Caso algum ponto não seja aprovado, ele retorna ao GT. Reforçando que alterações 
que alterem a essência/conteúdo/cerne do original, não serão encaminhadas para 
deliberação na opção com destaques. Isabelly (CAN) traz os destaques referentes 
ao texto do MÉTODO ESCOTEIRO, sendo o original proposto: "Método Educativo 
Escoteiro é a ferramenta que utilizamos para criar as condições educativas 
necessárias para que os jovens sejam os protagonistas do seu próprio 
desenvolvimento. É um sistema de autoeducação progressiva, de empoderamento 
e de aprendizagem cooperativa, baseado nas interações de elementos igualmente 
importantes, que atuam de maneira articulada com um sistema coeso: 1. Promessa 
e Lei Escoteiras; 2. Aprender fazendo; 3. Progressão pessoal; 4. Sistema de Equipes; 
5. Suporte do adulto; 6. Marco Simbólico; 7. Natureza; 8. Envolvimento 
Comunitário.". A primeira sugestão é de supressão da frase "e com a natureza" nos 
princípios ou supressão do item 7 do método escoteiro "Natureza". A segunda 
alteração, proposta pelo Rudner (SP), é de alteração do item 7 "Natureza" para 
"Natureza e Vida ao Ar Livre". E o último apontamento é de se manter o texto do 
método como está, não fazer alteração do vigente. E teve manifestações de se 
manter o texto proposto para esta Assembleia. A presidente Larissa sugere que o 
encaminhamento seja feito de aprovação do texto original, aprovação com 
destaques, ou reprovação do texto, conforme sugerido anteriormente, para termos 
uma pauta mais focada, e caso vença a opção "aprovação com destaques", se 
retorna para os encaminhamentos e deliberações dos destaques, exclusivamente. 
Com a concordância, encaminha o texto para a Comissão de Escrutínio, sendo: 
"Sobre a deliberação da proposta de texto para o Projeto Educativo quanto aos 
fundamentos do Escotismo Brasileiro. Ponto 1: Aprova-se o texto original 
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apresentado. Ponto 2: Aprova-se com as considerações dos destaques. Ponto 3: Não 
aprova. Ponto 4: Abstenção." Sendo este o encaminhamento para a mesa da 
Comissão de Escrutínio. Os consultores Luiz César Horn e Hector Carrer, em 
conjunto com Vitor Augusto (Escritório Nacional) esclarecem as dúvidas suscitadas, 
referente aos destaques realizados. Depois das dúvidas e comentários realizados, é 
encaminhado para a deliberação, com as seguintes opções de votos: (a) Aprovação 
do texto original, (b) encaminhamento da proposição para Assembleia 
Extraordinária, (c) abstenções e (d) não votantes, sendo o período das 20h às 
20h15min. O resultado do Bloco 7 - Conceitos, com 131 votantes, referente a 
"DEFINIÇÃO" foi aprovado o texto original com 91 votos, 27 para encaminhamento 
da proposição para assembleia extraordinária, 01 abstenção e 12 não votantes. 
Votação do "PROPÓSITO" foi aprovado o texto original com 90 votos, 27 votos para 
encaminhamento da proposição para Assembleia Extraordinária e 12 não votantes. 
A votação dos "PRINCÍPIOS" foi definida para ser encaminhada a proposição para 
Assembleia Extraordinária com 63 votos, 55 votos para aprovação do texto original, 
01 abstenção e 12 não votantes. E a votação do "MÉTODO ESCOTEIRO" foi aprovado 
o texto original com 61 votos, 57 votos para encaminhamento da proposição para 
assembleia extraordinária, 01 abstenção e 12 não votantes. De modo que fica 
solicitada pela Assembleia Geral Ordinária a convocação ainda em 2021 de uma 
Assembleia Geral Extraordinária para a análise dos destaques e sugestões 
submetidos pelos delegados acerca dos Princípios constantes na proposta de 
revisão do Projeto Educativo. Em continuidade à pauta, o item (10) Assuntos Gerais 
foi apresentado pelo representante da Comissão de Assuntos Gerais, Aluísio Barata 
(PA), que expôs duas proposições recebidas de acordo com o prazo definido no 
edital de convocação, a saber: 1 – Restauro da Estátua El Scout (1923), por André 
Torricelli e 2 – Projeto Cultural Livro Histórico” O Movimento Escoteiro Catarinense”, 
por Jamil Antônio Dias. A palavra é concedida a André Torricelli, que expõe a 
importância da estátua, agradecendo ao doador David Izecksohn Neto (RJ) que 
doou na classe A1 - Doador Benfeitor, de valores acima de R$ 5.000,00. A presidente 
Larissa Terra dá por encerrada a Assembleia, agradecendo a todos os envolvidos, 
agradecendo a oportunidade e agradecendo também a mesa. A presidente do 
CAN Isabelly Castro reitera os agradecimentos e a participação de todos os 
voluntários, e um agradecimento especial à excelente condução da presidente 
Larissa Terra, sendo a primeira mulher a presidir uma Assembleia Escoteira 
Nacional.  Encerrando a 27° Assembleia Nacional Escoteira, às 20h40min (horário 
de Brasília).  
 
Link para o vídeo no Youtube: https://youtu.be/uNfTi1d3idw  
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