
 

 
 

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 
São Paulo, 31 de dezembro de 2022. 
 
 
 
À 
Débora Cristina Cintra 
CRC PR-061.738/O-8 
 
 
 
Prezada contadora, 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins, como responsável legal da Entidade: União dos Escoteiros 
do Brasil – Região de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 33.788.431/0028-33, 
que as informações relativas ao período base de 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a 
Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações 
acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, 
estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 
 
Também declaramos: 
(a) que os controles internos adotados pela nossa Entidade são de responsabilidade da 
diretoria administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à 
legislação vigente; 
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão 
revestidos de total idoneidade. 
 
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período 
base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta 
ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da Entidade. 
 
Também confirmamos que não houve: 
(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou 
confiança; 
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações 
contábeis; 
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam 
ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao 
registro de provisão para contingências passivas.  
 
 
Atenciosamente, 
  
 
 
 

 
________________________________               ______________________________ 

RODRIGO RAMOS DE FREITAS                                        LUCAS JUN SAKAJIRI 
Diretor Presidente                                                       Diretor Financeiro 
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Assinaturas

Rodrigo Ramos de Freitas.:
CPF:307.246.318-28
Assinou como Representante
legal

rodrigo.ramos@escoteiros.org.br
IP: 179.118.156.120
10/03/2023 23:44:41

Rodrigo Ramos de Freitas.:
Assinatura eletrônica

LEXIO

Lucas Jun Sakajiri
CPF:222.661.058-84
Assinou como Aprovador

lucas.jun@escoteiros.org.br
IP: 179.151.175.213
10/03/2023 17:41:39

Lucas Jun Sakajiri
Assinatura eletrônica
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