
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO ESPÍRITO SANTO 

 

A Diretoria Regional da União dos Escoteiros do Brasil - Região do Espírito Santo (UEB-ES), 

no uso das atribuições constantes do artigo 26 do Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, 

convoca os membros da Assembleia Regional para a Reunião Ordinária da Assembleia 

Regional da UEB-ES, a ser realizada na EAMES - Escola de Aprendizes-Marinheiros do 

Espírito Santo, Enseada do, R. Inhoa, s/n - Prainha, Vila Velha/ES, 29100-900 e de forma virtual 

através do Google Meet, no dia 06 de março de 2022 (domingo) em primeira chamada às 

9h00 para verificação de "quorum" ou às 9h30 do mesmo dia, com qualquer número de 

presentes para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:  

 

1. Eleição e posse do Presidente, Vice-presidente e 2 (dois) Secretários para 

composição da mesa diretora dos trabalhos;  

2. Eleição dos componentes da Comissão de Escrutínio;  

3. Deliberação sobre o Relatório Anual de 2021 da UEB-ES;  

4. Deliberação sobre o Balanço Anual de 2021 da UEB-ES, ante parecer da Comissão 

Fiscal Regional – CFR;  

5. Eleição dos membros da Diretoria Regional, por chapa, e os membros da Comissão 

Fiscal Regional, e se houver, da Comissão de Ética e Disciplina Regional, por meio de 

votação unitária;  

6. Eleição, por votação unitária, o(s) Delegado(s) titular(es) e suplente(s) junto à 

Assembleia Nacional, na proporção de um delegado para cada mil participantes ou 

fração registrados na Região no ano de sua realização;  

7. Posse do Núcleo Regional de Jovens Líderes;  

8. Assuntos Gerais;  

9. Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária da Assembleia Regional da União 

dos Escoteiros do Brasil Região Espírito Santo em 2022.  

 

 



 

 

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA 

ORDINÁRIA REGIONAL  

 

Lembramos que a participação na Assembleia é aberta a todos os membros da União dos 

Escoteiros do Brasil, sejam estes participantes adultos ou juvenis, mas, somente com direito 

a voto, aqueles que se enquadrarem no Art. 25 do Estatuto da União dos Escoteiros do 

Brasil.  

 

A unidade escoteira que não possuir o Certificado de Funcionamento Anual (2021/2022) e 

tiver pendências financeiras junto à Região Escoteira do Espírito Santo não terá direito a 

voto.  

 

As obrigações das Unidades Escoteiras estão no Estatuto Nacional dos Escoteiros do Brasil; 

POR; resoluções nacionais e regionais; e outros documentos oficiais da UEB.  

 

Os delegados deverão estar presentes na assembleia regional ordinária. 

 

Visando organizar e dinamizar a assembleia, solicitamos atenção:  

⮚ Até o dia 01 de março de 2022 (terça-feira), os grupos escoteiros deverão inserir a ata da 

assembleia ordinária no Paxtu administrativo.  

 

⮚ Até o dia 01 de março de 2022 (terça-feira) as unidades escoteiras deverão preencher o 

formulário “Credenciamento único dos delegados”. 

 

⮚ Quem desejar inscrever algum assunto para ser tratado como “assunto geral” na 

Assembleia Ordinária, deverá fazê-lo para o endereço eletrônico 

espiritosanto@escoteiro.org até o dia 01 de março de 2022 (terça-feira). Deverá colocar 

no campo “assunto” do e-mail a frase: ASSUNTOS GERAIS ASSEMBLEIA REGIONAL 

2022.  

 



 

 

⮚ Com o intuito de organizar e dinamizar os processos eleitorais na Assembleia Ordinária 

deverá ser preenchido o formulário de candidatura até o dia 23 de fevereiro (quarta-

feira). As candidaturas são para:  

 

● Presidente da Assembleia Regional;  

● 1º Vice-Presidente da Assembleia Regional;  

● 1º Secretário (a) da Assembleia Regional;  

● 2º Secretário (a) da Assembleia Regional;  

● Membro da Comissão Assessora de Escrutínio;  

● Delegado à Assembleia Nacional de 2022 da UEB em Curitiba (PR);  

● Membro do Conselho de Administração Nacional da UEB; 

● Chapa contendo 5 membros para a Diretoria Regional da UEB-ES triênio 2022-2025;  

● Membro da Comissão Fiscal Regional da UEB-ES triênio 2022-2025;  

● Membro da Comissão de Ética e Disciplina Regional da UEB-ES triênio 2022-2025;  

 

CRONOGRAMA ASSEMBLEIA REGIONAL 2022 

03/02/2022 - Publicação do edital no site escoteiro.org e divulgação aos associados; 

23/02/2022 - Prazo final para envio formulário de candidatura da Chapa contendo 5 membros 

para a Diretoria Regional da UEB-ES, membro da Comissão Fiscal Regional da UEB-ES e 

Membro da Comissão de Ética e Disciplina Regional; 

01/03/2022 - Inserir a ata da assembleia ordinária do grupo escoteiro no paxtu administrativo; 

01/03/2022 - Prazo final para as unidades escoteiras preencher o formulário “Credenciamento 

único dos delegados”; 

01/03/2022 - Prazo final para envio dos assuntos gerais para o e-mail 

espiritosanto@escoteiro.org”; 

06/03/2022 - Realização da Assembleia Regional na cidade de Vila Velha com primeira 

chamada às 9h; 

 

 

 

 

 

mailto:espiritosanto@escoteiro.org


 

 

 

 

FORMULÁRIOS  

● Credenciamento único dos delegados; 

● Candidatura; 

 

 

Sempre Alerta  

 

 

Vila Velha/ES,  05 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Luciano Antonio Rodrigues 

Diretor-presidente 

União dos Escoteiros do Brasil - Região do Espírito Santo 

 

 

https://forms.gle/vjfNdMTWkS4dRpEx6
https://forms.gle/7izuQgtCgfjC3PDUA

