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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA – 11/10/1969*

*Documento transcrito de acordo com o grafado originalmente no livro de atas pertencente ao

Arquivo do Grupo Escoteiro Amizade – 66/SP

Aos 11 dias do mês de outubro de 1969, às 20,20hs., em uma das Salas do Convento

Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão Executiva

do Grupo Escoteiro Amizade, sob a presidência do Sr. Felix Vieira Varejão, com a presença dos

Srs. Ronald Castanheira, João Agostinho de Castro, Jonas Filipini e Emidio Santos e com a

ausência justificada do Bel. José Francisco Guedes. Depois de lida e discutida a ata anterior, a

mesma foi aprovada. Iniciando os trabalhos, o Ch. Wagner disse que 5 (cinco) lobinhos estiveram

em Tremembé, ocasião em que avistaram com o Prefeito Sr. Alberto Ronconi, o qual lhes afirmou

estar entusiasmado em ajudar o Escotismo naquele município. Quanto ao espetaculo teatral, o

referido chefe comentou a sua realização, declarando que o mesmo rendeu NCr$ 70,00 (Setenta

Cruzeiros Novos), acusando uma despesa de NCr$ 10,00 (Deis Cruzeiros Novos) mais ou menos. A

respeito do Desfile, disse que tudo correu bem, declarando, em seguida, que as flâmulas já estão

prontas. Aborsando o termino do mandato da primeira Comissão Executiva do Grupo Escoteiro,

disse o Ch. Wagner que os jovens, no mundo de hoje, são criticados e que a missão dos adultos é

orientá-los. Continuou dizendo que o Escotismo bem feito ajuda os homens nesta missão e não

atrapalha. Se o Escotismo é bem executado, os jovens ganham com isto, sendo bem orientados

pelos adultos. O jovem procura a segurança, enquanto o adulto a tem, devendo êste transmiti-la a

aquêle. Finalizando, disse que é algo sério o empenho na formação dos jovens e que não deve haver

cúpula no Grupo Escoteiro, porém trabalho e respeito humano, referente a seus pequenos membros.

Franqueada a palavra, usou da mesma o Sr. Felix Vieira Varejão, congratulando-se com a nova

comissão, que seria eleita dentro de poucos minutos. Disse que o Escotismo em sua concepção é

quase sagrado e que é difícil conduzir jovens pelos caminhos do bem. Enalteceu a liberdade e o

Brasil, lamentando que, infelizmente, aqui, há ainda pobres dormindo sôbre fortunas incalculáveis.

Encerrando suas considerações, conclamou a todos a guiar os jovens pelas trilhas divinas, dizendo:

“Façamos do menino de hoje, o homem de amanhã”. Discutiu-se, em seguida, a maneira pela qual

seria eleita a nova comissão, ficando acertado a votação secreta das nove pessoas presentes, por
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cargo isolado, sucessivamente, e a reeleição do Ch. Wagner, para Chefe de Grupo, cargo êste, que

ocupa desde o afastamento do Ch. Cláudio Weber. Esta votação apresentou os seguintes resultados.

Para Presidente: Ronald Castanheira – 5 (cinco) votos; Altino da Fonseca – 2 (dois) votos e os Srs.

Felix Vieira Varejão e José Luiz da Silva, cada um com 1 (hum) voto. Para Secretário: Altino da

Fonseca – 4 (quatro) votos; Srs. Félix Vieira Varejão e João Agostinho de Castro, cada um com 2

(dois) votos e Sr. José Luiz da Silva – 1 (hum) voto. Para Diretor de Relações Públicas: Sr. José

Luiz da Silva – 7 (sete) votos e os Srs. Felix Vieira Varejão e João Agostinho de Castro, cada um

com 1 (hum) voto. Para Diretor de Finanças: Sr. Sebastião Ferreira Rodrigues – 6 (seis) votos; Sr.

Jonas Filipini – 2 (votos) e Sr. Felix Vieira Varejão – 1 (hum) voto. Para Tesoureiro: Sr. Felix

Vieira Varejão – 6 (seis) votos; Sr. Jonas Filipini – 2 (dois) votos e Sr. João Agostinho de Castro –

1 (hum) voto. Encerrada a votação, o Ch. Wagner propôs a continuação do Sr. João de Moraes

Machado, como auxiliar de Chefe de Grupo, o que foi aprovado pelos presentes, juntamente com a

designação dos Srs. Jonas Filipini, Emidio Santos e João Agostinho de Castro, para membros do

Conselho Fiscal. Alegando acúmulo de serviços e carência de tempo, devido a sua posição de

estudante de nossa Faculdade de Direito, fatores estes que impedem uma dedicação satisfatória a

causa escoteira, além de residir em outro ponto da cidade, o Sr. Felix Vieira Varejão apresentou

resignação, o que não mereceu acolhida entre os presentes. Esta Secretaria, ponderando estes fatos,

sugeriu a aceitação da resignação, propondo a concessão do Título de Presidente de Honra ao

Primeiro Presidente deste grupo escoteiro, pelos relevantes serviçøs prestados ao mesmo e alegando

que o Sr. Felix Vieira Varejão é figura grata na história deste núcleo escoteiro. Esta propositura foi

aprovada, unânimemente. Em seguida, foi feita nova votação para tesoureiro, que apresentou o

seguinte resultado: Sr. João Agostinho de Castro – 6 (seis) votos e os Sr. Jonas Filipini, Sebastião

Ferreira Rodrigues e João de Moraes Machado, cada um com 1 (hum) voto. Esta Secretaria

apresentou o nome do Sr. João de Moraes Machado, para membro do Conselho Fiscal, na vaga do

Sr. João Agostinho de Castro, que foi eleito tesoureiro, o que foi aprovado por todos. Ficou assim

constituída a nova Comissão Executiva, cujo mandato iniciou com a eleição: Presidente – Ronald

Castanheira; Chefe de Grupo – Fr. Antonio Wagner da Silva; Diretor-Secretário – Altino da

Fonseca; Diretor de Finanças – Sebastião Ferreira Rodrigues; Tesoureiro – João Agostinho de

Castro e Diretor de Relações Públicas – José Luiz da Silva. Conselho Fiscal – Jonas Filipini,
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Emídio Santos e João de Moraes Machado. Ao terminar as eleições, o Ch. Wagner disse que haverá

em São Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro próximo, um encontro de comissões executivas,

conclamando os presentes a participarem do mesmo. Tecendo considerações a respeito da nova

comissão, o referido chefe disse que deverão participar da mesma duas senhoras, cujos nomes não

foram ainda escolhidos. Usando da palavra, o Sr. José Luiz da Silva agradeceu a presença dos

novos membros da Comissão e do Conselho Fiscal. Em seguida, o Sr. Felix Vieira Varejão, pedindo

excusas por possíveis falhas de sua gestão, agradeceu a confiança e a ajuda recebida durante a

mesma, augurando grande êxito ao Grupo Escoteiro. O Sr. Ronald Castanheira agradeceu o voto de

confiança recebido e prometeu lutar pelo Escotismo, sem protocolos e dentro dos princípios

cristãos, propondo que as futuras reuniões da Comissão se iniciem e se terminem, com orações. O

Ch. Wagner, em seguida, agradeceu a valiosa ajuda do Sr. Felix Vieira Varejão, como Primeiro

Presidente. Falou o Sr. Jonas Filipini, enaltecendo o trabalho da Comissão e colocando-se à

disposição do Grupo. O Sr. João Agostinho de Castro teceu algumas considerações a respeito da

reunião de pais, sendo favorável a sua realização, secundado pelo Chefe Wagner, que pregou a

reunião das pessoas do bairro, sugerindo palestras e reuniões, com “slides”, para as mesmas. Após

tecer considerações a respeito dos pais e da correspondência do Grupo, falando que ela deverá ser

dirigida diretamento aos diretores, o Ch. Wagner comentou que o “Lions Club” vai ajudar o Grupo

Escoteiro e que espera o mesmo do “Rotary”. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a

reunião, da qual, para constar, eu, Altino da Fonseca, lavrei esta ata, que, se for aprovada, será

assinada por todos os presentes.
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