Ata da assembleia Ordinária
Mogi das Cruzes, 18 de Junho de 2016

AS 10h32 do dia 18 de Junho de 2016 em segunda chamada deu-se início
a Assembleia Ordinária do GE (Grupo Escoteiro) Ubirajara -07 do 15ºDistrito
Escoteiro Alto tietê de São Paulo/SP. Foi solicitado pelo presidente do
Grupo, Chefe Rodrigo Ramos de Freitas, dois voluntários para presidir e
secretariar a assembleia. Por aclamação foi eleita a chefe Adriana de Lima
Pinto para presidir a assembleia e eu, o chefe Adauto Pagliusi Junior para
secretariar a mesma. Realizada a saudação a Bandeira do Grupo, e
realizada a oração, foi lida a convocação da assembleia pela presidente e
deu-se início as pautas. Foi convocado o chefe Rodrigo para apresentação
do relatório de gestão de 2010 até hoje. O mesmo informou os valores
trabalhados nos respectivos anos, ressaltando que, após árduo trabalho de
equipe, o grupo conseguiu saldar suas dívidas de gestões anteriores e
ainda realizar inúmeras melhorias no grupo. Também foi investido na
formação da chefia, onde, havia apenas quatro chefes IM (Insígnia da
Madeira) e agora são 11 IMs e 4 chefes na formação de IM. O chefe
Rodrigo realizou uma breve explanação de toda trajetória do grupo desde
2010 até a presente data, ressaltando a virada financeira que o grupo
conseguiu dar, de forma positiva. Ele encerra sua apresentação ressaltando
a importância da participação dos pais no grupo escoteiro. Em seguida o
Chefe Rodrigo chamou os chefes a frente para entregar uma carta de
agradecimento. Todos os chefes são saldados com palmas dos presentes.
Aos chefes membros da diretoria, ele agracia com uma medalha de
agradecimento e uma carta de gratidão da UEB Regional SP para o
chefe Vinicius e Chefe Luciane, que atuaram em outras gestões do Chefe
Rodrigo. Terminados os agradecimentos o chefe Ricardo pede um bravo ao
chefe Rodrigo. Saudado, o chefe Rodrigo devolve a palavra a chefe
Adriana, que convoca a comissão fiscal para leitura do parecer da comissão
fiscal referente às contas de 2014 que não haviam sido fechadas na
assembleia anterior, o parecer é favorável (Em anexo), e após a leitura feita
por mim, a presidente da mesa abre para aprovação as contas de 2014 que
são aprovadas por unanimidade. Em ato contínuo, são apresentadas as
formas de receitas do grupo e detalhados os eventos realizados, juntamente
com uma apresentação de PowerPoint com os gráficos, valores, praticados
até a presente data, referindo-se as contas de 2015. Novamente a
presidente solicita a leitura do parecer da comissão fiscal, que é favorável a
aprovação das contas (em anexo), e após a leitura feita por mim, a
presidente pede que a plenária se manifeste, sendo essa novamente
aprovada por aclamação. A presidente solicita ao chefe Rodrigo que
apresente sua proposta de valores para o próximo ano, com reajustes na
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mensalidade e taxa de inscrição, sendo que a mensalidade ficará no valor
de R$40,00(Quarenta reais) por mês, mas um desconto de R$5,00(Cinco
reais) para quem pagar nos primeiros 2 sábados do mês.O valor semestral
será de R$198,00(Cento e noventa e oito reais) e o valor anual de
R$372,00(Trezentos e setenta e dois reais). O chefe Ueda pergunta se o
ajuste atenderá as contas para 2017 e o chefe Rodrigo responde que sim.
Somado aos eventos, o valor é suficiente. Também é apresentado o valor
da inscrição no grupo para novos membros, a partir de 2017, que vai para o
valor de R$50,00(Cinquenta reais). Convocada a presidente da assembleia,
é colocado em votação todas as propostas e são aprovadas por aclamação,
e entram em vigor a partir de 2017.A presidente abriu inscrição para nova
gestão e foi apresentada a chapa do chefe Bruno. Não havendo chapa
opositora, a mesma foi eleita por aclamação. Todos os membros da chapa
realizam suas apresentações com a proposta da chapa, sendo: Chefe
Bruno Roberto Mariano Oliveira Araujo(CPF: 372.565.858-70) como
Diretor Presidente, chefe Patricia Elaine Cunha do Nascimento(CPF:
179.136.208-70) como Diretora Administrativa, Chefe Vinicius de Souza
Conceição(CPF: 364.682.798-01) como Diretor Financeiro e chefe
Rafael Thuler de Souza(CPF: 343.856.968-02) como diretor Técnico .
Todos são convocados a participarem da posse com a renovação da
promessa escoteira. Ao término o chefe Rodrigo realiza a passagem do
bastão simbólico, criado pelo fundador do Grupo chefe Rodolpho Pedro
José Mehlmann. O chefe Bruno, novo diretor presidente agradece o chefe
Rodrigo pelos serviços prestados como diretor presidente e o agracia com
um presente. A presidente convoca a eleição para formação da comissão
fiscal da nova gestão. São voluntários a Sra. Maria Aparecida Hortencia
de Oliveira(mãe do Escoteiro Humberto),o Sr. Luis Fernando Gerevini
(pai da lobinha Ana Beatriz) e o Chefe Ricardo Cursino Clemente.
Suplentes: Chefe Miriam Mayumi Yoshikado, Sr. Marcelo Tubis
Ludovico (pai do escoteiro Vitor) e Chefe Bruno Ueda, como 1º, 2º e 3º
suplentes respectivamente. São convocados os delegados para
assembleia regional de 2017, sendo eleitos chefe João Vitor Lourenço(CPF:
432.454.828-50), chefe Rafael Thuler e chefe Ricardo Cursino
Clemente(CPF: 311.161.118-37) e como suplentes, chefe Vinicius Souza
Conceição, chefe Bruno Katsuyoshi Silama Ueda(CPF: 365.416.23805),pioneira Giovana Billa Ackel(CPF: 392.909.168-26) e chefe Rodrigo
Ramos de Freitas(CPF:307.246.318-28). Todos eleitos por aclamação.
Abertos os assuntos gerais, o chefe Ricardo propõe a formação de um
grupo de pais para auxiliar na gestão do grupo. A sra. Maria Aparecida argui
sobre sua experiência como associada e acolhimento do grupo
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agradecendo aos chefes. A associada Valkiria fala sobre a importância e
valorização dos escoteiros no exterior. Lucas, irmão do escoteiro Mateus,
fala sobre a evolução do irmão no movimento. A presidente agradece a
antiga diretoria e confere votos de boa gestão a nova diretoria. O chefe
Bruno é convocado a entregar alguns certificados de cursos realizados pela
chefia. A presidente da assembleia solicita a saudação da bandeira, oração
e declara encerrada a assembleia ordinária. Sem mais, eu, Adauto Pagliusi
Junior transcrevi esta ata.
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