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ATA da Assembleia Ordinária
As 10h04 do dia 24 de Maio de 2014, 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 Luiz Carlos Caneschi Junior e eu, Adriana de Lima como
secretária.O chefe Caneschi deu início a reunião, com a saudação a bandeira e a oração foi
feita pelo sênior Filipe Conde. Em sequencia foi chamada a diretora administrativa do grupo,
chefe Luciane que apresentou a assembleia sobre a evolução dos registros 2012/2013, a
conquista do grupo padrão ouro e a participação do grupo no concurso de fotografia da UEB,
em seguida, assume a apresentação a diretora técnica, chefe Patricia, que faz um relato sobre
os cursos realizados em 2013, bem como os níveis conquistados pelos chefes, ela ressaltou em
sua apresentação a importância da participação dos jovens nas atividades de grupo, como o
fogo de conselho de aniversário do grupo, a entrada dos palmitos, o Muteco e Muticom, o
desfile de primeiro de setembro e o acampamento de grupo.Assume a apresentação o chefe
Rodrigo (Presidente do grupo)com o balanço Institucional e em seguida o Diretor financeito do
grupo, chefe Bruno, começa a detalhas sobre as receitas/despesas do grupo em 2013.Após a
apresentação, o presidente da assembleia leu o parecer da comissão fiscal(em anexo), e
colocou para aprovação da assembleia, que por aclamação, aprovou a apresentação das
contas 2013. Com isso, pede-se a palavra o CH Rodrigo, que agradeceu a todos os membros da
atual diretoria, e ressaltou que as conquistas do grupo só foram possíveis com a participação
dos outros três diretores. Com isso, o presidente encerra o mandado da diretoria atual, e abre
aos presentes se há alguma chapa interessada a se apresentar. O chefe Rodrigo apresenta uma
proposta de continuidade da chapa atual, com a mudança do cargo de diretor administrativo,
informando a saída da CH Luciane e propondo uma chapa constituída da seguinte forma: CH
Rodrigo Diretor Presidente, CH Rafael Thuler Diretor Administrativo,CH Bruno Roberto Diretor
Financeiro e CH Patricia Elaine diretora Técnica. Essa chapa foi aprovada por aclamação. Em
seguida, o presidente explicou as funções da comissão fiscal e solicitou que se manifestassem
os interessados em fazer parte da comissão fiscal do grupo nos anos de 2014/2016, se
apresentaram os seguintes nomes: CH Adalto,CH Luciane e o pai do escoteiro Rafael Muffo,o
Sr. Agnelo de O. Araujo, sendo esses os três titulares, e como 1ª Suplente ficou a Maria
Aparecida Hortência de Oliveira, mãe de escoteiro Humberto Pedrosa, como segunda suplente
a CH Suelen Freitas e como terceiro suplente o pai Roberto Storte, todos sendo aprovados por
aclamação. Dando continuidade, o CH Caneschi explicou que o grupo deve eleger os delegados
para a assembleia regional de 2015, sendo que o grupo tem direito a três delegados e mais um
membro da diretoria, sendo os três delegados que se apresentaram foram o CH Caneschi, CH
Thuler e CH Bruno, todos aprovados por aclamação, e como suplentes foram eleitos na
sequência a CH Patricia, CH Isabel,CH Luciane,CH Adauto e a CH Miryam, também aprovados
por aclamação. Em seguida o presidente pediu ao CH Rodrigo que apresentasse aos presentes
a nova vestimenta escoteira, e também sobre a pesquisa feita entre os jovens do grupo. O CH
Rodrigo explicou o porque de uma nova opção de roupa, e o resultado da enquete feita no
grupo com a pergunta “Qual dessas você prefere vestir?” e o resultado foi que 62% do grupo
prefere usar o uniforme tradicional e 38% preferem usar a nova vestimenta. Com isso o
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presidente abriu para perguntas que foram sandas pelo CH Rodrigo, e na sequencia o
presidente perguntou se o grupo deve-se unificar sob um único uniforme/vestimenta, e na
contagem 34 votaram que sim e 7 votaram que não. Sendo então aprovada a unificação do
uniforme/vestimenta utilizado pelo grupo, depois o presidente perguntou quem era favorável
a utilização do Uniforme tradicional pelo grupo, sendo que 38 se manifestaram a favor, e
depois o presidente perguntou quem é favorável a vestimenta escoteira e 5 se manifestaram a
favor. Com esse resultado, fica estabelecido que o grupo escoteiro Ubirajara irá utilizar o
uniforme tradicional em todas as seções, e fechou-se o prazo de até 30 de Abril de 2015 para
que todos efetuem a troca. Sobre a cobertura, a assembleia entrou em um entendimento de
que os escoteiros e lobos usarão bonés, os sêniores usarão boina preta e como sugestão do
Pioneiro Gabriel da Silva Esteves, de que o Clã pioneiro utilizasse o chapelão. Encerrado esse
assunto, o presidente abriu para assuntos gerais na qual o CH Rodrigo explicou dos perigos das
redes sociais, e da participação em atividades externas, depois ele fez uma breve explicação
sobre os convênios/parcerias que a UEB mantem com diversas empresas, e por ultimo uma
explicação sobre o Jamboree 2015. Antes de encerrar, uma mãe pediu a palavra e ressaltou a
importância do trabalho que os chefes vem fazendo, que está muito satisfeita com o
escotismo aplicado no grupo. O ch Rodrigo mencionou da importância da participação dos
pais, e em seguida a CH Patricia fez uma homenagem a CH Luciane pelos serviços prestados na
diretoria. 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 Adriana de Lima Pinto lavrei esta Ata.

