
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e quarenta minutos, na
sede do Grupo Escoteiro Amizade, situado na Rua Kenzo Kajita, número duzentos e setenta e dois,
Parque Mauá, Taubaté, iniciou-se a reunião ordinária da Assembleia Geral, com a participação dos
associados que constam da lista de presença em apartado. A sessão foi instalada pelo diretor
presidente, chefe Félix Vieira Varejão Filho, que pediu um voluntário para a oração inicial, feita
pela chefe Lúcia Helena Barros Vieira Varejão. Em seguida, foi aprovada por unanimidade a mesa
diretora dos trabalhos, assim composta: presidente da mesa, chefe Marcelo Moliterno Fernandes, e
secretária, chefe Lúcia Varejão. O chefe Marcelo leu o edital de convocação, seguido da leitura da
ata da Assembleia de Grupo anterior pelo diretor técnico, chefe João Carlos Valentim Veiga Junior,
que foi aprovada por unanimidade. O chefe Marcelo destacou a importância da presença dos
representantes do Grupo Escoteiro na Assembleia Regional. A chefe Lúcia explicou também a
dinâmica da Assembleia Regional, que conta com oficinas, encontros, eleições, dentre outras
atividades. Foi esclarecido que o Grupo Escoteiro Amizade pode enviar quatro delegados na
próxima Assembleia Regional, a ser realizada em São Caetano do Sul, em doze e treze de março
deste ano, sendo uma vaga destinada ao diretor presidente, em razão de ter tido cento e quarenta e
sete inscritos no ano de dois mil e quinze, conforme dispõe o Estatuto Regional. O associado Silvio
Henrique Alves da Silva questiona quem pode se candidatar, pelo que a chefe Lucia informa que é
possível a participação dos contribuintes da União dos Escoteiros do Brasil, destacando que era
costume a indicação de um associado nestas condições em Assembleias Regionais anteriores. O
chefe João Carlos explica a importância da participação na Assembleia Regional, quer pelo
aprendizado, quer pelas atualizações de Programa, Regulamentos e Regimentos. A chefe Luzinete
Gomes Geraldo fala do valor em saber que o Escotismo é um grande movimento, e não apenas o
que se vê em um grupo escoteiro. O presidente da Assembleia abre espaço a candidaturas,
realizando-se nesta ordem: chefe João Carlos, chefe Lucia Varejão, contribuinte Jane de Oliveira
Afonso e chefe Mateus de Abreu Alves. O diretor técnico procedeu à chamada da lista de presença
e explicou que cada um deveria votar em três nomes. O presidente da Assembleia distribuiu vinte e
duas cédulas, recolhendo-as após o preenchimento, solicitando dois voluntários para o escrutínio.
Apresentaram-se o chefe Luiz Carlos Iqueda e o contribuinte Silvio, resultando na seguinte
colocação: com vinte e um votos, João Carlos; com dezesseis votos, Lucia Varejão; com quatorze
votos, Jane; e, com doze votos, Mateus. Uma das cédulas foi anulada, em virtude de ter registrado
três nomes não candidatos. Na sequência, procedeu-se à Promessa Escoteira da contribuinte Jane de
Oliveira Afonso e renovação da Promessa Escoteira dos demais delegados pelo presidente da mesa.
A chefe Luzinete fez a oração final, dando-se por encerrada a reunião da Assembleia de Grupo às
vinte horas e quarenta e seis minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Lúcia Helena Barros
Vieira Varejão, e segue assinada pelo presidente da Assembleia e pelo diretor presidente.
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