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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE GRUPO – 11/02/2017
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quinze horas, reuniu-se
ordinariamente a Assembleia Geral do Grupo Escoteiro Amizade, em sua sede, com os associados
que constam da lista de presença em separado. A reunião foi instalada pelo Diretor Técnico, João
Carlos Valentim Veiga Junior, que agradeceu a presença de todos e solicitou voluntários para
compor a mesa dos trabalhos, apresentando-se a si próprio, para presidir a reunião, e a contribuinte
Jane de Oliveira Afonso, para secretariar. Como não houve outros interessados, foram submetidos à
aprovação da Assembleia, sendo eleitos por aclamação. Foi realizada a leitura do edital
convocatório e da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Seguindo a reunião, o presidente
solicitou voluntários para atuarem como escrutinadores do processo eleitoral, apresentando-se os
associados Félix Vieira Varejão Filho, Laura Esmeralda Nunes Puccinelli Zanquetta e Nelson
Garcia de Sá Junior, sendo aceitos por aclamação. O presidente retoma a palavra informando que
não foram recebidas candidaturas prévias por meio eletrônico a delegados e questiona aos presentes
quais associados desejam se candidatar, já esclarecendo que o Grupo poderá eleger quatro
representantes à Assembleia Escoteira Regional, além do representante da Diretoria eleita, por ter
encerrado o ano anterior com cento e cinquenta e um associados. Apresentaram-se: Ebe Maria de
Mello Gouveia Matos, Jane, João Carlos, Lúcia Helena Barros Vieira Varejão, Marco Antonio
Florençano de Castro e Marcelo Moliterno Fernandes. O pioneiro Matheus Manfredini Iqueda
pleiteou ter sua candidatura aceita pela Mesa, alegando que a participação em Assembleia Regional
é um dos requisitos da progressão do beneficiário no Ramo Pioneiro. O presidente, recorrendo ao
Estatuto do Grupo, esclarece, fundamentando no artigo oitavo que a Assembleia de Grupo se
compõe por dirigentes, escotistas, contribuintes e pioneiros, mas que o parágrafo primeiro define
que os pioneiros tem direito a voz e voto, não podendo ser votados para os cargos eletivos.
Questionado pela chefe Ebe Matos sobre quais seriam os cargos eletivos, o presidente respondeu
que são os de diretoria, os da comissão fiscal e de delegados. A chefe Ebe contrapõe que será
necessária a revisão estatutária, também afirmando que a progressão juvenil do Ramo Pioneiro
exigiria a participação do beneficiário na qualidade de delegado junto à Assembleia Regional. O
chefe Marcelo Moliterno pondera, porém, que, em se tratando de uma eleição, caso o pioneiro não
venha a ser votado, ele incorreria no risco de não concluir a sua progressão. A chefe Laura
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Zanquetta faz a leitura do que dispõe o programa do Ramo Pioneiro, ficando esclarecido que o
pioneiro deve participar de pelo menos uma Assembleia Escoteira Nacional ou Regional, se
possível como delegado. O contribuinte Nelson aponta, por fim, que o pioneiro poderá concluir sua
progressão pessoal no Ramo Pioneiro ainda que participe como ouvinte daquelas atividades. O
presidente delibera pelo indeferimento da candidatura do pioneiro Matheus Iqueda a delegado,
fundamentando sua decisão no artigo oitavo, parágrafo primeiro, do Estatuto do Grupo, bem como
solicita que conste em ata o encaminhamento à Diretoria para apresentação de proposta de
adequações ao Estatuto vigente. Reabrindo às candidaturas, o presidente questiona se há mais
algum interessado, pelo que, não havendo nenhum, convidou os candidatos a se apresentarem à
Assembleia. Após, passando à fase eleitoral, o chefe João Carlos explicou que os presentes devem
indicar, na cédula de votação, quatro nomes distintos, sendo que quaisquer situações diferentes,
como a indicação de nome de associado que não tenha se candidatado ou deixar de votar em um ou
mais candidatos ou ainda votar mais de uma vez no mesmo candidato, invalidariam a cédula de
votação. O presidente questiona aos escrutinadores quantos participantes presentes à Assembleia,
sendo respondido pelo chefe Varejão que são sessenta e cinco associados. Após a distribuição das
cédulas, a reunião foi brevemente suspensa até o recolhimento dos votos. Retomada a reunião, os
escrutinadores apontaram a existência de sessenta e duas cédulas, justificando-se a diferença pelo
fato de que alguns associados se ausentaram antes do início do pleito, depois de já assinada a lista
de presença. Findada a apuração, computou-se o seguinte resultado: Lúcia (cinquenta e oito votos);
Marco (cinquenta e oito votos); João Carlos (quarenta votos); Marcelo (trinta e sete votos); Jane
(trinta e um votos); Ebe (vinte e quatro votos). Consequentemente, os quatro mais votados foram
eleitos na condição de delegados titulares e os demais como suplentes. Proclamado o resultado, o
presidente da mesa solicita ao Diretor Presidente do Grupo, chefe Varejão, que proceda à renovação
da promessa escoteira dos delegados titulares e suplentes. Nada mais havendo a tratar na ordem do
dia, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Jane de Oliveira Afonso, lavrei a presente ata que segue
assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia Geral.
João Carlos Valentim Veiga Junior
Presidente da Assembleia
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