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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE GRUPO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta

minutos, reuniu-se extraordinariamente a Assembleia Geral do Grupo Escoteiro Amizade, após a

convocação, nos termo do artigo 13 do Estatuto do Grupo e artigo 34 do Estatuto da União dos

Escoteiros do Brasil, em sua sede, com os associados que constam da lista de presença em separado.

A reunião foi instalada pelo Senhor Diretor Presidente, Félix Vieira Varejão Varejão, com a oração

inicial feita pelo chefe Marco Antonio Florençano de Castro. O chefe Varejão agradeceu a presença

de todos e solicitou voluntários para compor a mesa dos trabalhos, apresentando-se o chefe Marco,

para presidir, e a associada Jane de Oliveira Afonso, para secretariar. Como não houve outros

interessados, foram submetidos à aprovação da Assembleia, sendo eleitos por aclamação. Dando

seguimento a reunião, o segundo item que diz respeito à prestação de contas, o chefe Varejão fez

esclarecimento quanto aos custos para a retirada da árvore próxima à cantina, confecção das

barracas e cavaletes de metal para a festa caipira, bem como luminárias e compra dos bancos do

salão, após, foi passada a palavra ao Diretor Financeiro, Alexandre de Abreu Souza, o qual

apresentou por meio de gráficos a situação atual das contas do Grupo Escoteiro Amizade,

ressaltando que o balancete estará à disposição dos associados quando da devolução do mesmo pela

Comissão Fiscal, a qual está apreciando, dando por fim a explanação pela diretoria sobre a

prestação de contas. O Presidente retoma a palavra, submetendo a Assembleia a referida prestação,

tendo sida aprovada por unanimidade pelos presentes. Na sequência, foi tratado o terceiro item

relativo às comemorações de cinquenta anos do Grupo Escoteiro Amizade. O chefe Varejão

explanou como se deu a elaboração do logotipo comemorativo, com a contratação de uma designer

especializada, explicando em seguida o significado de cada nó constante no logotipo que são

entrelaçados no nome do Amizade, e em ato contínuo apresenta o logotipo definitivo, informando

ainda quanto a confecção de camisetas, canecas, canetas e lenços e sobre a possível forma de trocas

destes mesmos nas respectivas seções. Também foi informado ainda quanto às comissões que fazem

parte para a elaboração das comemorações do cinquentenário do Grupo. Finalmente no quarto item

da ordem do dia, assuntos gerais, o chefe Varejão ainda com a palavra explicou sobre a homenagem

que acontece no mês de abril na Câmara Municipal de Taubaté, informando sobre a indicação do

homenageado, explicando o padrão do Grupo em escolher um adulto que ainda não recebeu
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homenagem junto à Câmara Municipal. Dando seguimento a este item foi explanado sobre o

acampamento de grupo que ocorrerá nos dias três e quatro de dezembro de dois mil e dezesseis na

histórica cidade vizinha de São Luiz do Paraitinga, informado quanto à escolha do local e condições

para o referido acampamento, o tema será sobre a cultura luizense de forma ampla, com contação de

história, musicalidade, costumes locais culturais. O objetivo é que os jovens conheçam a cultura da

cidade de São Luiz do Paraitinga e que ocorrerá o hasteamento da bandeira da cidade, esclareceu

ainda que, além das patrulhas costumeiras, haverá patrulha de pais inclusive com crianças menores

de seis anos e meio, as quais poderão participar, desde que acompanhada por um dos pais e que não

poderão sair para as bases localizadas em diversos locais da cidade. Haverá ainda a necessidade de

uma dinâmica funcional para a distribuição de lanches para os jovens durante a excursão. Após o

chefe Marco informou o total de número de inscritos neste ano de dois mil e dezesseis até a data

desta reunião, que foi de cento e cinquenta e um, o que dá direito a um delegado a mais para a

Assembleia Regional, em seguida, debateu-se sobre a necessidade de informar quanto ao

movimento escoteiro, trabalhando o risco das evasões no sentido de diminuí-las, trabalhar ainda em

situações preventivas para que tais evasões não mais ocorram ou ao menos fiquem em números

ínfimos. A sugestão é de uma divulgação de pesquisa de satisfação junto às famílias com a

necessidade de retorno das famílias associadas sem a respectiva identificação. A chefe Luzinete

sugeriu a separação por ramo o qual foi prontamente informada pelo chefe Marco que esclareceu

que atualmente é possível identificação de evasão por ramo, inclusive com monitoramento, neste

sentido, necessário se faz, um trabalho de prevenção e correção até que o número de evasão seja o

mínimo possível. Chegou-se ainda que a referida pesquisa pudesse ocorrer de forma periódica.

Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, foi aberta a palavra aos presentes, momento em que a

chefe Luzinete se manifestou no sentido de insatisfação pelo número muito pequeno de

participantes da Assembleia. Oração final realizada pela chefe Luzinete. Dando-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.

Marco Antonio Florençano de Castro
Presidente da Assembleia

Jane de Oliveira Afonso
Secretária
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