GRUPO ESCOTEIRO UBIRAJARA
UEB 7º São Paulo – Mogi das Cruzes
1947
68 ANOS
2015
Rua Major Arouche de Toledo, 402 – Alto da Boa Vista
www.geubirajara.org.br

Ata de Assembleia Ordinária
Em 27 de junho de 2015, as 10h12 deu início a Assembleia Ordinária do GEU (Grupo Escoteiro Ubirajara), sendo lido o
edital de convocação pelo presidente diretor do GEU chefe Rodrigo Ramos de Freitas. Após a leitura, foi eleito por maioria
o chefe Gabriel Fernandes como presidente da Assembleia e eu, chefe Adauto Pagliusi como secretário. Realizadas as
formalidades e saudação a bandeira Nacional o presidente da mesa convidou um membro do GEU para oração e apresentouse voluntariamente o lobinho Gabriel. Na sequencia o presidente convidou o chefe Rodrigo para iniciar a apresentação,
sendo a pauta a pauta inicial a conquista do Grupo Padrão Ouro, a parceria com o Lions Club, internet na sede, atualização
dos dados dos membros e empenho dos chefes e diretores na formação e consequente melhoria das atividades. Convidado o
chefe Rafael Thuller (diretor Administrativo), arguiu sobre os contratos de voluntariado, informando sobre o número de
jovens registrados na UEB (União dos Escoteiros do Brasil). Convidada a chefe Patrícia Elaine (diretora Técnica), informou
sobre a responsabilidade e os chefes que realizaram cursos de formação no ano de 2014. Comentou também, sobre as
atividades inerentes ao GEU sob a responsabilidade da diretoria Técnica. Convidado o chefe Bruno Roberto (diretor
Financeiro), arguiu sobre as contas do ano base de 2014, informando sobre os rendimentos do grupo e os meios para
aquisição de renda. Também informou sobre as despesas do GEU, dentre elas: água, luz, internet entre outros. Instruiu sobre
os registros e mensalidades, como funciona, periodicidade, repasses a UEB e demais informações como, aquisição de
distintivos, lenços, despesas com cursos e etc... Comentou também sobre os investimentos nas sessões e na sede. Falou
sobre o encerramento da conta no Banco Santander e consequente liquidação de dívidas. Abertura de conta jurídica na Caixa
Econômica Federal com assinatura digital de dois chefes, o diretor presidente e o diretor financeiro. Na continuidade,
informou sobre o gráfico das mensalidades e sua sazonalidade, destacando o período de maior fluxo de caixa, que é no mês
de novembro. Sobre as festas do GEU, discriminou as saídas e rendimentos, destacando a feijoada, a festa julina e a rifa do
Tablet, perfazendo um lucro aproximado de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Sobre o caixa físico, gerou um lucro
sendo depositado na conta do banco e no final do ano, onde foi aberta nova conta e encerramento da antiga, foi realizada a
transferência do montante para a Caixa Econ. Federal. Foram apresentados em Data Show os gráficos de entradas, despesas,
depósitos e etc. convidado o chefe Gabriel, presidente da mesa, este passou a palavra novamente ao chefe Bruno para arguir
sobre a aprovação das contas do GEU. O mesmo explicou que as contas não foram fechadas com o balancete emitido pela
contabilidade, e por isso, fica impossível a aprovação. O chefe Bruno informou que convocará uma assembleia extraordinária
para aprovação dessas contas. Voltando a palavra ao presidente da mesa, este abriu a eleição de delegados para a
Assembleia Regional 2016. Informou sobre quem pode se eleger e perguntou quem gostaria de participar. Havendo vários
candidatos, abriu votação para os chefes Bruno Roberto Mariano, Luiz Carlos Caneschi Rafael Thuller e Ananias Antônio.
Abertas as votações, foram eleitos Chefe Bruno com 21 votos, chefe Caneschi com 21 votos e chefe Ananias com 17 votos.
Chefe Thuller ficou com 11 votos. Abertas as votações para suplentes foram aprovados por unanimidade chefes Thuller,
Mateus Cunha e Cristiano Aguiar ,como 1º, 2º e 3º suplentes. Encerradas as eleições para a Assembleia Regional, o
presidente informou sobre a Assembleia Regional. Na sequencia o presidente abriu para aguições e o chefe Rodrigo
convidou o chefe Caneschi para falar sobre a equipe de formação, destacando o chefe Rodrigo como DCB. Foi chamado o
chefe Bruno para receber o certificado de Formador. Assumindo a palavra, o chefe Rodrigo solicitou a presença dos chefes
IM (Insígnia da Madeira) para receber o chefe Ananias no Primeiro Grupo de gilwell e respectiva entrega do lenço, IM e
certificado. Nesse momento, chefe Rodrigo convida o Chefe Bruno a frente, juntamente com o Chefe Ananias, e informa que
a partir dessa data, ambos vão assumir como chefes de seções, sendo o chefe Bruno, da seção Sênior e o Chefe Ananias da
Seção escoteira. Fica aqui registrado o agradecimento da diretoria aos Chefes Vinicius e Adriana pelos trabalhos realizados
como chefes de seções. Agradecendo a participação de todos o chefe Rodrigo passou a palavra ao presidente da mesa.
Realizada a saudação a Bandeira Nacional e devidas formalidades o escoteiro Rafael realizou a oração de encerramento,
juntamente com o lobinho Enzo. O presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária as 11h19. Sem mais, segue por mim
assinado, pelo presidente da mesa e o Presidente do Grupo.

