
ESCOTEIROS DO BRASIL
Região de São Paulo
35º Distrito Escoteiro Monteiro Lobato

66/SP – GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
Fundado em 24 de setembro de 1967
http://www.geamizade.org.br/

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA COMISSÃO EXECUTIVA – 15/11/1969*

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

Arquivo do Grupo Escoteiro Amizade – 66/SP

Aos 15 dias do mês de novembro de 1969, às 20,30 hs., em uma das dependências do

Convento Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo, onde estava hasteado o Pavilhão

Nacional, realizou-se, com numerosa assistência, a Sessão Solene de Posse da nova Comissão

Executiva e do Conselho Fiscal do Grupo Escoteiro Amizade, presidida pelo chefe Wagner da

Silva, estando ausentes os Srs. Ronald Castanheira e Felix Vieira Varejão, que apresentaram

justificativas. Iniciando os trabalhos, o referido chefe chamou, para tomar assento à mesa, os

membros da nova comissão executiva e do Conselho Fiscal e, também, a Sra. Lourdes de Castro,

que faz parte da Comissão de Mães, juntamente com a Sra. Terezinha Arcas, que se encontrava

ausente. Chamou, em seguida, o Sr. Antonio Custódio, cujo nome foi indicado e aprovado para

substituir o do Sr. João de Moraes Machado, no conselho fiscal, a fim de evitar a acumulação dêste

cargo com o de auxiliar de Chefe de Grupo. O titular da Secretaria leu, em seguida, a ata da reunião

anterior, cuja discussão e aprovação ficou para a próxima reunião. O Chefe Wagner teceu

considerações a respeito da formçaão dos escoteiros e de seu juramento, enaltecendo o trinomio:

Deus, Pátria e Próximo e dizendo que o Escotismo deve constituir uma grande família. Empossada

a nova comissão, convidou, logo após, a mesma e o público para fazerem a promessa escoteira, em

direção ao Pavilhão Nacional. Usando da palavra, o chefe Wagner comentou a maneira pela qual se

faz inscrição de escoteiro, a conduta dos jovens, a colaboração dos pais e a sua autorização para as

práticas escoteiras. Disse, em seguida, que as faltas às reuniões dos escoteiros deverão ser

justificadas, por escrito, pelos pais, declarando que serão programadas diversas atividades para o

próximo ano. Franqueada a palavra, usou da mesma o Sr. Antonio Custódio, tecendo considerações

a respeito da organização do Grupo, colocando-se à disposição do mesmo e comentando a formação

dos jovens. Como mais ninguém usasse da palabra, o chefe Wagner, encerrando suas considerações,

louvou o trabalho da Comissão Executiva e conclamou a todos os presentes a orarem, o que foi

feito, de acôrdo com a porpositura do novo presidente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por

encerrada a Sessão Solene, da qual, para constar, eu, Altino da Fonseca, secretário, lavrei esta ata,
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que, se fôr aprovada, será assinada por todos os presentes.
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