ATA da Assembleia Ordinária do Grupo Escoteiro Ubirajara 07 – 15º Distrito de São Paulo.
As 10h00 do dia 23 de julho de 2013, em segunda chamada, na sede do GE Ubirajara (Grupo
Escoteiro Ubirajara), deu-se início a Assembleia de Grupo.Após a leitura do edital de
convocação, foi aberta a inscrição para a presidência da Assembleia e secretário, assumindo a
presidência da reunião o Chefe Vinicius (chefe de seção)e eu, Adauto P. Jr. (auxiliar de chefia)
como secretário.O chefe Vinicius deu início a reunião, chamando a chefe de seção Luciane que
apresentou a diretoria Administrativa, bem como o balanço do GE(em anexo).Assume a
apresentação o chefe Rodrigo (Presidente do grupo)com o balanço Institucional e a formação
técnica da chefia do GE(em anexo). Na sequencia iniciou a apresentação do chefe Bruno, com
o balanço financeiro, explicando as mudanças dos valores e seus respectivos destinos, dentro
do orçamento de arrecadação e despesas (em anexo). O chefe Rodrigo apresenta dados
institucionais, aprovação das contas de 2009, 2010 e 2011 e reconhecimentos do grupo, bem
como a criação do “clube” da Flor de Liz. Na sequencia assume os membros são convidados a
se manifestarem sobre as contas apresentadas e não havendo manifestações o chefe Sergio
(ramo Lobinho) segue com a apresentação como representante da comissão fiscal. Ele
comenta sobre um e-mail do chefe Ricardo questionando as contas, porém aprovando as
mesmas.O chefe Bruno e o Chefe Rodrigo se prontificam para esclarecer a dúvida, não
havendo mais questionamentos. O presidente da Assembleia convoca a votação para o
orçamento de 2012, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O chefe Rodrigo assume e
coloca a necessidade de eleição dos representantes (delegados) para a Assembleia Regional da
UEB (União dos Escoteiros do Brasil). Foram abertas as candidaturas de 3 (três) delegados,
conforme o contingente do Grupo permite e 4 (quatro) suplentes. O presidente da assembleia
abriu a candidatura e votação ficando a seguinte: Chefe Fernanda 14 votos, Chefe Thuller 10
votos, Chefe Vinicius 13 votos, Chefe Sergio 10 votos, Chefe Luciane 16 votos, Chefe Caneshi
15 votos, Chefe Bruno 15 votos, Chefe Ananias 14 votos e Chefe Cecilia 13 votos. Ficaram
como delegados os Chefes Bruno, Caneshi e Luciane Caneshi e seus respectivos suplentes,
Chefes Fernanda, Ananias, Vinicius Cecilia, Sergio e Thuller na respectiva ordem. Após a eleição
o presidente da Assembleia abriu para assuntos gerais, já arguindo sobre a necessidade de
mais chefes do gênero feminino para o GE, mais especificamente na Tropa Senior, inclusive em
atenção ao P.O.R. Ficou o convite estendido aos membros da Assembleia. Uma mãe (Fabaiana)
perguntou sobre a necessidade de participação em todos os acampamentos e o Chefe Vinicius
explicou sobre as atividades externas da tropa Senior. O chefe Rodrigo continua arguindo sbre
a necessidade do GE e sobre o voluntariado. O Chefe Vinicius abre para mais dúvidas . A mãe
(Cris) de um lobinho (Pablo) parabeniza a chefia pelo trabalho realizado e em especial a Chefe
Luciane Caneshi. O presidente da Assembleia agradece as palavras da mãe e coloca que um
dos objetivos do GE é formar bons cidadãos. O chefe Ananias pede a palavra e explana sobre o
próximo Jambori de 2015, pedindo o planejamento dos pais, devido a atividade ser no Rio
Grande do Norte.O chefe Vinicius fala sobre o Jambori internacional. Questionada a
Assembleia sobre a necessidade de maiores esclarecimentos e não havendo mais
manifestações e arguições o presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião e eu
Adauto Pagliusi Jr. lavrei esta Ata.

