REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO ESPÍRITO SANTO – 2021
Aos vinte oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 2021).
Atendendo as devidas regulamentações dos Escoteiros do Brasil, o Diretor-Presidente
dos Escoteiros do Brasil, Região do Espírito Santo, chefe Luciano Antonio Rodrigues, deu
boas vindas com a leitura do edital de convocação enviado no dia vinte e quatro de
fevereiro de dois mil e vinte e um, 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. 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 31
(trinta e um) delegados aptos a votarem nesta assembleia sendo 26 (vinte e seis)
votantes das UEL e 5 (cinco) votos da diretoria regional. Foram eleitos para a condução
dos trabalhos da AGO Chefe Luciano Antonio Rodrigues (Presidente), Chefe Flavio
Rodrigues Ribeiro (1º Vice-Presidente), Chefe Frank Tetsuya Komati (2º VicePresidente), Chefe Erika Hemerly Scandian (1º Secretária) e Chefe Emili Fraga Ferrari (2ª
Secretária) e para a comissão escrutinadora chefes Jodelson Aguilar Sabino, Luiz Severino
Ribeiro Neto e Jean Gustavo, aprovados pelos delegados presentes por unanimidade.
Iniciando a condução dos trabalhos o Presidente da AGO 2021 convidou para que todos
presentes assumissem uma posição de respeito para a projeção da Bandeira Nacional que
foi conduzida pelo Chefe Luciano Rodrigues, seguindo com a oração feita pelo chefe
Ricardo. Seguindo, o Presidente da AGO 2021 fez a leitura e apresentação do Relatório
Regional das Atividades 2020 e foi apontada a necessidade de acrescentar o nome do
chefe Ricardo Coelho no campo “Observatório Escoteiro”. Na sequência, o Chefe Luiz
Severino apresentou o relatório de receitas e despesas da região escoteira do Espírito
Santo e repasses do Escritório Nacional. Depois, houve a apresentação do parecer da
comissão fiscal regional através da leitura e declaração do chefe Fabrício Trindade Magri,

recomendando a aprovação do Balanço Financeiro do ano 2020 dos Escoteiros do Brasil
Região do Espírito Santo, enviado para apreciação dos delegados no dia quinze de março
de dois mil e vinte e um. Antes de iniciar a votação foi aberta a palavra para
apontamentos e manifestações dos delegados presentes. Às 15h49 iniciou a votação
online via Google Forms do balanço financeiro do ano de 2020 da UEB-ES com o parecer
da comissão fiscal, na abertura de votação havia 31 (trinta e um) delegados presentes no
momento, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis via formulário, 2 (dois votos)
favoráveis manifestados verbalmente e um voto a favor manifestado via chat do Google
Meet, totalizando 28 votos favoráveis, e 03 (três) votos sem registro (delegados que
perderam o prazo de votação ou tiveram problemas de conexão). Foi sugerido pelo Chefe
Junior Pereira de Almeida uma votação com maior tempo, a favor das pessoas que
tiveram complicações na votação anterior. Foi feito um formulário teste para definir o
melhor tempo de votação online e a opção vencedora foi a de três minutos, de acordo com
o edital, com 26 (vinte e seis) votos. Foi registrada a presença dos 32º e 33º delegados, os
chefes Marcelo de Assis Guervich da Silva e Anderson Eanes Gardi Alves do 19º Grupo
Escoteiro Coqueiral. Prosseguindo com os trabalhos foram apresentadas as candidaturas
dos Delegados da Região Escoteira do Espírito Santo para a Assembleia Escoteira
Nacional 2021, a saber: os chefes Átila Venancio Santos, Josemar Francisco Pegoretti,
Júnior Pereira de Almeida e Ricardo Coelho dos Santos. Estes tiveram suas inscrições
apresentadas previamente, conforme edital de convocação da AGO 2021 e foi dado o
tempo de um minuto para a breve apresentação de cada um. Foi esclarecido pelo
presidente pontos importantes do estatuto dos Escoteiros do Brasil frente ao número de
delegados por região para a Assembleia Nacional Escoteira. Na abertura de votação, 33
(trinta e três) delegados estavam presentes e foi eleito como delegado o Chefe Josemar
Francisco Pegorette com 11 (onze) votos. Chefe Átila Venancio Santos, primeiro suplente,
recebeu 10 (dez) votos, Chefe Junior Pereira Almeida, segundo suplente, com 07 (sete)
votos, 01 (um) voto Chefe Ricardo Coelho dos Santos e 04 (quatro) abstenções. Para o
último item da pauta foi apresentado pelo presidente da AGO 2021 os pré-candidatos
pela região escoteira do Espírito Santo ao Conselho de Administração Nacional (CAN), os

chefes Ricardo Coelho dos Santos e Josemar Francisco Pegorette. Foi dado um minuto e
meio para apresentação dos candidatos. Na abertura de votação, 33 (trinta e três)
delegados estavam presentes e foi eleito como candidato ao CAN o Chefe Ricardo Coelho
dos Santos com 16 (dezesseis) votos. O Chefe Josemar, primeiro suplente, obteve 14
(catorze) votos via formulário online e 01 (um) voto via manifestação verbal, e 02 (duas)
abstenções. O Chefe Luciano Rodrigues parabenizou o trabalho de todos que compuseram
a mesa de trabalho da AGO 2021. Encerrando os assuntos de pauta, foi criado um
momento de entrega de condecorações ao passo que as 1ª e 2ª secretarias realizam a
formulação da ATA. Foram feitas as entregas: Cumprimentos da diretoria executiva
nacional ao Grupo Escoteiro Agenor de Souza Lé por 25 anos de fundação; Diploma de
Mérito Nacional Richardson Murta de Souza; Diploma de Mérito Nacional Richardson
Murta de Souza; Medalha de Bons Serviços 20 anos à Chefe Ana Beatriz Lima da Silva;
Medalha Cruz de São Jorge ao Chefe Luiz Severino Neto; Comenda Tucano de Prata ao
Chefe Luciano Antonio Rodrigues. Após, foi realizada a leitura da ata da Assembleia Geral
Ordinária Regional da União dos Escoteiros do Brasil Região Espírito Santo 2021, essa
que foi aprovada por 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Nada mais
havendo a tratar, o presidente conduziu a cerimônia de encerramento, com o arriamento
da bandeira nacional, oração conduzida pelo dirigente Luciano Rodrigues e a presente ata
foi lavrada e vai assinada por mim, Erika Hemerly Scandian, 1ª Secretária e pelo
Presidente da Assembleia Regional 2021.
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