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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 
A Diretoria Regional da UEB/PR, em conformidade com os artigos 24, 25 e 26 do Estatuto 
da UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL e nas disposições do Regulamento Regional, 
CONVOCA para a XXVII Assembleia Regional Extraordinária da UEB/PR: 
 
a) Cinco membros eleitos da Diretoria Regional; 
b) Um representante da Diretoria de cada Grupo Escoteiro da Região; 
c) Um representante de cada Grupo Escoteiro, para cada cinquenta ou fração de 

cinquenta de seus membros registrados em 31/12/2019, eleitos por votação unitária 
em sua Assembleia; 

d) Um representante de cada Seção Escoteira Autônoma, escolhido entre seus membros 
em reunião do Conselho de Pais; e 

e) O membro do Conselho de Administração Nacional residente na Região. 
 
A realizar-se por meio digital (telepresencial) no dia 23 de agosto de 2020 às 9h em única 
chamada. O link para acesso ao ato, será previamente disponibilizado no site 
https://www.escoteirospr.org.br e a sala estará disponível para acesso a partir das 8h30. 
A Assembleia será realizada com qualquer número de presentes, para tratar da seguinte 
ORDEM DO DIA: 
 

1. Eleição e posse do Presidente da Assembleia, 02 (dois) Vice-Presidentes e 2 
(dois) Secretários para compor a mesa diretora dos trabalhos; 

2.  Eleição dos componentes das Comissões Assessoras da Assembleia, sendo elas: 
Comissão de Credenciamento, Comissão Eleitoral e Comissão de Escrutínio;  

3. Deliberação da Ata da Reunião Ordinária da XXVI Assembleia Regional 
Escoteira de 2019, ocorrida em Curitiba/PR em 30 e 31 de março de 2019; 

4. Deliberação sobre o Balanço Anual de 2019 da UEB/PR, ante parecer da 
Comissão Fiscal Regional - CFR; 

5. Eleições na forma do Art. 24 do estatuto da UEB: 
- Através do voto unitário, eleição de Delegados titulares e suplentes para a 

Assembleia Nacional, por ordem de votação; 
6. Deliberação sobre o Relatório Anual de 2019; 
7. Encerramento. 

 
 

A Assembleia Regional será excepcionalmente desenvolvida no formato 
constante neste edital (por meio eletrônico) tendo em vista a pandemia de COVID-19 hoje 

enfrentada em nosso país e com fulcro no art. 5º da Lei 14.010/2020. 

 
 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.escoteirospr.org.br%2F
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NOTAS GERAIS 
 
a) As Candidaturas a Delegado à Assembleia Nacional, deverão ser enviadas ao Escritório 
Regional da UEB/PR, por meio digital para gerente@escoteirospr.org.br, até às 23h59 
(horário oficial de Brasília) do dia 17 de agosto de 2020. 
 
b) Os associados interessados em compor as Comissões Assessoras da Assembleia, sendo 
elas: Comissão de Credenciamento, Comissão Eleitoral e Comissão de Escrutínio, deverão 
enviar suas candidaturas ao Escritório Regional da UEB/PR, por meio digital para 
gerente@escoteirospr.org.br, até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia 17 de agosto 
de 2020. 
 

c) Os representantes de Diretoria e Delegados das UEL à Assembleia Regional da UEB/PR 
serão credenciados mediante o envio da cópia da ATA DA ASSEMBLEIA QUE OS ELEGEU 
ou mediante o TRANSUNTO da Ata devidamente assinado. Os representantes das Seções 
Escoteiras Autônomas serão credenciados mediante entrega de cópia da ATA DO 
CONSELHO DE PAIS QUE OS ESCOLHEU ou mediante o TRANSUNTO da Ata devidamente 
assinado. Estes documentos deverão ser enviados ao Escritório Regional da UEB/PR, por 
meio digital para gerente@escoteirospr.org.br, até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do 
dia 17 de agosto de 2020. 
 

d) O modelo do Transunto está disponível em:  
https://www.escoteirospr.org.br/site/download#assembleia_regional_2020   
 

e) Além dos documentos descritos no item “c”, para que os representantes das diretorias 
e delegados tenham direito a voz e voto, deverão estar devidamente registrados na UEB 
em 2020 e suas UELs deverão possuir o “Certificado de Autorização de Funcionamento 
Anual” em vigor, emitido pela União dos Escoteiros do Brasil, conforme previsto na 
resolução nº 004/2017 do Conselho de Administração Nacional – CAN. 
 
f) Fica delegado ao Escritório Regional da UEB/PR as ações prévias de recebimento de 
informações, protocolo, orientações sobre este edital e demais regulamentos escoteiros, e 
ainda o assessoramento à Comissão de Credenciamento. 
 
g) Os representantes de Diretoria e Delegados das UEL à Assembleia Regional da 
UEB/PR, deverão possuir os requisitos mínimos para a participação da Assembleia 
telepresencial, como acesso à Internet, acesso a plataforma Google Meet e todas as 
outras ferramentas básicas para poder acessar documentos nos formatos Word, Excel e 
PDF. 
 
h) Os documentos que serão deliberados nesta assembleia, como a Ata da 
assembleia anterior, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício 
- DRE e o Parecer da Comissão Fiscal estão disponíveis para leitura em: 
https://www.escoteirospr.org.br/site/download#assembleia_regional_2020 .  
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i) Considerando o formato da Assembleia e que os documentos que serão objeto 
de deliberação durante a Assembleia Regional estarão disponíveis previamente, as 
manifestações dos associados que não são delegados, deverão ser realizadas através 
de solicitação por formulário próprio até o dia 17 de agosto de 2020. Os delegados 
poderão se manifestar previamente através de solicitação por formulário próprio ou 
através do chat da plataforma durante a Assembleia. A mesa deliberará sobre a forma 
de apresentação da manifestação, podendo fazer sua leitura ou dar voz ao 
manifestante. 
 

 
Curitiba, 20 de julho de 2020. 
 
 
 

  
Irineu Muniz de Resende Neto 

Diretor-Presidente 
União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná 

 


