
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO ESPÍRITO SANTO - 2020 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas em primeira 

chamada, reuniu-se através da plataforma digital Google Meet, a Assembleia Geral 

Ordinária da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo (AGO 2020). 

Atendendo as devidas regulamentações dos Escoteiros do Brasil e em consonância com a Lei 

nº 14.100 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). O Diretor-Presidente dos Escoteiros do Brasil, Região do Espírito 

Santo, Sr. Luciano Antonio Rodrigues, deu boas vindas com a leitura do edital de convocação 

enviado no dia oito de julho de dois mil e vinte, realizou a contagem dos delegados 

presentes e foi constatado a presença de mais de 51 (cinquenta e um) por cento dos 

delegados regulamentados para votarem na assembleia, estavam presentes na primeira 

chamada 22 (vinte e dois) delegados.  Conforme o edital de convocação todos os delegados 

das Unidades Escoteiras locais (UEL) tiveram um período de envio de documentos para 

credenciamento, sendo apontado pelo escritório regional o total de 37 (trinta e sete) 

delegados aptos a votarem nesta assembleia sendo 32 (trinta e dois) votantes das UEL e 5 

(cinco) votos da diretoria regional. Foram eleitos pelos para a condução dos trabalhos da 

AGO Chefe Luciano Antonio Rodrigues (Presidente), Chefe Wanderson Ramos (1º Vice-

Presidente), Chefe Junior Pereira Almeida (2º Vice-Presidente), Chefe Flavio Rodrigues 

Ribeiro (1º Secretário) e Alana Gomes Fernandes(2ª Secretária) e para a comissão 

escrutinadora chefes Jodelson Aguilar Sabino e Pablo da Cunha Diaz Horta, aprovados pelos 

delegados presentes com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 01 

(uma) abstenção. Iniciando a condução dos trabalhos o Presidente da AGO 2020 convidou 

para que todos presentes assumissem uma posição de respeito para a cerimônia de 

hasteamento da Bandeira Nacional que foi conduzida pelos chefes Flavio e Alana na cidade 

de Mimoso do Sul, segundo com a oração voluntariada pela chefe Maria de Lourdes Ferreira 

de Souza (Vitória). Antes de iniciar os trabalhos foi esclarecido pelo presidente da AGO 2020 

que diante do cenário da pandemia a assembleia estava seguindo os moldes de 

webconferência remota, estava sendo transmitida para os associados ao vivo (google 

streaming), porém estes deveriam fazer um cadastro com convidados pela plataforma da 

google. Ratificou que todos os delegados receberam um convite de abertura de contas para 

acesso à assembleia, essa que obrigatoriamente necessita da troca de senha e que todas as 

votações são possíveis de se o delegado estiver dentro de todo protocolo de acesso e 

regulamentação da assembleia. Lembrou que na sala da assembleia virtual teria 

informações de quatro participantes a mais que não teriam poderiam votar. O acesso do 

escritório regional, acesso do webmaster que estava auxiliando nos trabalhos de tecnologia 

de informação (TI), acesso da dirigente Maria do Carmo Furtado de Azevedo membro 

participante da Comissão Fiscal Regional que apresentaria o parecer a comissão e a 



 

informação de compartilhamento de tela informa a adição de mais um participante. 

Lembrou ao iniciar a votação seria aberto um cronometro na tela e todos os delegados 

teriam dois minutos para votação e os votos serão pontuados somente para o número de 

delegados que estiverem presentes no momento, destacando que caso aconteça problemas 

de conexão o delegado terá dois minutos para retomar à sala virtual. Seguindo o Presidente 

da AGO 2020 fez a leitura e apresentação do Relatório Regional das Atividades 2019, 

seguido da apresentação do parecer da comissão fiscal regional através da leitura e 

declaração da chefe Maria do Carmo, recomendando a aprovação do Balanço Financeiro do 

ano 2019 dos Escoteiros do Brasil, Região do Espírito Santo. Antes de iniciar a votação foi 

aberto a palavra para apontamentos e manifestações dos delegados presentes, o dirigente 

David Viegas Casarin manifestou congratulações e agradecimentos ao trabalho e dedicação 

do profissional escoteiro Luiz Severino Neto. Chefe Luciano Rodrigues pediu fala como 

Diretor Presidente dos Escoteiros do Brasil, Região do Espírito, chancelou os apontamentos 

apresentados pelo dirigente supra citado e ratificou o compromisso com o trabalho 

voluntário de toda equipe regional e toda diretoria no processo de responsabilidade e 

transparência de todas as ações no nível regional. Às 15h 07 iniciou a votação separada do 

Relatório Anual das Atividades de 2019, dos 30 (trinta) delegados presentes no momento, 

teve 28 (vinte e oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 02 (duas) abstenções. Neste 

momento foi identificado que dois delegados estavam (Claudia 8º ES Grupo Escoteiro Pedro 

Nolasco e João Pedro Passos do 19º ES Grupo Escoteiro Coqueiral) estavam com 

dificuldades de votação pelos formulários online e foi deliberado que seus votos serão 

computados via chat da plataforma (vinte e nove delegados aprovaram a iniciativa via chat). 

Retomando a ordem do dia foi iniciado às 15h 29 a votação do balanço financeiro do ano de 

2019 da UEB-ES com o parecer da comissão fiscal, na abertura de votação 29 (vinte e nove) 

delegados presentes no momento, teve 25 (vinte e cinco) votos favoráveis,  01 (um) voto 

contrário e 03 (três) abstenções. Prosseguindo com os trabalhos foi apresentado a 

candidatura dos Delegados da Região Escoteira na Assembleia Escoteira Nacional 2020, a 

saber: os dirigentes Flavio Rodrigues Ribeiro, Josemar Francisco Pegorette e Junior Pereira 

Almeida. Estes tiveram suas inscrições apresentadas previamente, conforme edital de 

convocação da AGO 2020. Foi esclarecido pelo presidente que para a votação teriam duas 

rodas, pois a AGO 2020 eleger-se-á dois delegados e destacou pontos importantes do 

estatuto dos Escoteiros do Brasil frente ao número de delegados a assembleia nacional. Na 

abertura de votação 30 (trinta) delegados presentes no momento foi eleito como delegado 

o dirigente Junior Pereira Almeida com 12 (doze) votos, Flavio Rodrigues Ribeiro teve 10 

(dez) votos e Josemar Francisco Pegorette 08 (oito) votos. Antes de iniciar a segunda rodada 

de votação o delegado David Viegas Casarin manifestou a importância que do candidato 

Josemar Francisco Pegorette fazer a sua apresentação na sala, uma vez que este não se 

encontrava presente e os outros dois candidatos eram delegados e estavam presentes. O 

presidente da AGO 2020 destacou que nenhum candidato iria se pronunciar, mas atendeu o 

pedido da delegada  Claudia Melo e que já havia solicitado a equipe de apoio que entrasse 



 

em contato com o candidato Josemar para que ele pudesse se manifestar, estes informou 

por telefone ao profissional escoteiro Luiz Severino Neto que o mesmo estava 

impossibilitado de realizar a  apresentação. O Diretor Presidente do 35º ES Grupo Escoteiro 

Linhares Eliomar José Sploradori pediu a fala e fez a proposta da retirada de candidatura de 

um dos dois candidatos (Chefes Flávio e Junior) por serem diretores regionais e teriam 

outras oportunidades de participarem como delegados em uma assembleia nacional. O 

Presidente da AGO 2020 esclareceu que todos tem a livre oportunidade de se 

candidatarem, desde que estejam regulares com a associação, tal pedido foi negado uma 

vez que tal processo não estaria de acordo com o Edital da AGO 2020 e a Direção Regional 

segue o Estatuto do Escoteiros do Brasil para suas devidas indicações. Seguindo com a 

segunda rodada de votações para o segundo delegado para Assembleia Nacional 2020 foi 

eleito Flavio Rodrigues Ribeiro teve 17 (dezessete) votos. O candidato Josemar Francisco 

Pegorette teve 13 (treze) votos sendo denominado com suplente, destarte foram eleitos os 

delegados Junior Pereira Almeida e Flavio Rodrigues Ribeiro para a Assembleia Escoteira 

Nacional 2020. Para o último item de pauta foi apresentado pelo presidente da AGO 2020 a 

proposta encaminhada pela Diretoria Regional dos Escoteiros do Brasil ES de redução da 

taxa regional em 50% (cinquenta por cento) do valor atual é fixado no valor da taxa nacional 

de dezembro definido pelo Conselho de Administração Nacional (CAN) em resolução 

divulgada em novembro de cada ano, atualmente sessenta e dois reais e cinquenta centavos 

(R$ 62,50), a proposta é que a taxa regional iria para trinta e um reais e vinte cinco centavos 

(R$ 31,25) a ser cobrada no período de 10 (dez) de agosto de 2020 à 30 (trinta) de junho de 

2021, beneficiando assim todos os associados no ciclo de um ano de registro escoteiro. A 

palavra foi aberta para os delegados e o Profissional Escoteiro Luiz Severino Neto esclareceu 

as dúvidas apontadas pelos delegados Pablo da Cunha Diaz Horta e David Viegas Casarin. O 

presidente Luciano Rodrigues ressaltou que esta proposta foi apresentada em conselho 

consultivo regional e ainda lembrou que as atividades do Escritório Regional está em home 

Office e que a partir do mês de julho de 2020 a estrutura física do escritório será desativada 

e os materiais de escritório foram devidamente catalogadas e arquivados na residência da 

Diretora Regional Ana Beatriz sem ônus para a instituição. Aberto votação para a pauta da 

redução da taxa regional até o dia 30 de junho de 2021 teve 28 (vinte e oito) votos 

favoráveis, nenhum voto contrário e 01 (uma) abstenções. Chefe Luciano Rodrigues 

parabenizou o trabalho de todos que compuseram a mesa de trabalho da ARO 2020 e 

destacou as atividades incansáveis do Chefe Jodelson Aguilar Sabino na consolidação e 

efetivação do sistema de votação com transparência. Encerrando os assuntos de pauta, foi 

realizado a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária Regional da União dos Escoteiros do 

Brasil Região Espírito Santo 2020, essa que foi aprovada por 24 (vinte e quatro) votos 

favoráveis, 00 (zero) voto contrário e 01 (uma) abstenção. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente conduziu a cerimônia de encerramento, com o arreamento da bandeira nacional, 

oração conduzida pelo dirigente David Viegas Casarin e a presente ata foi lavrada e vai 



 

assinada por mim, Flavio Rodrigues Ribeiro, 1o Secretário e pelo Presidente da Assembleia 

Regional 2020. 
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Luciano Antonio Rodrigues 

 

 

______________________________ 

Flavio Rodrigues Ribeiro 
Presidente da Assembleia Regional 

 Ordinária de 2020 
Primeiro Secretário da Assembleia Regional 

Ordinária de 2020 

 


