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ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – ELEIÇÃO BIÊNIO 2018/2019

Aos dezoito de novembro de dois mil e dezessete, a Assembleia Geral do Grupo

Escoteiro Amizade se reuniu, após convocação ordinária, nos termos do artigo 13, I, “b”,

do Estatuto do Grupo Escoteiro Amizade, combinado com o artigo 34, do Estatuto da

União dos Escoteiros do Brasil, em sua sede, com a primeira chamada às quinze horas,

não havendo número suficiente de presentes, deu-se início após quinze minutos, em

segunda chamada, com os associados que constam da lista de presença em separado. A

reunião foi instalada pelo Senhor Diretor Presidente Félix Vieira Varejão Filho. A oração

inicial foi feita pela chefe Siomara. Varejão agradeceu a presença de todos e solicitou,

observando o primeiro item da ordem do dia, voluntários para compor a mesa dos

trabalhos, apresentando-se as associadas Jane de Oliveira Afonso e Solange Regina de

Lima para presidir e secretariar, respectivamente. Não havendo outros interessados,

foram submetidas à aprovação da Assembleia, sendo aceitas por aclamação. Dando

seguimento à reunião, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada na totalidade. O Diretor

Presidente explanou sobre a estrutura do nosso Grupo, sobre diretores eleitos, comissão

fiscal e comissões de apoio, salientando que a participação de todos é fundamental.

Segundo item da ordem do dia se referiu à prestação de contas da atual gestão. Não

estando presente o diretor financeiro, passou-se a palavra a chefe Solange, representante

da comissão fiscal, que leu o parecer e, de forma sucinta, informou que a Comissão

apontou pendências na documentação apresentada, e que a Comissão deu um prazo

para o diretor financeiro Alexandre de Abreu Souza se manifestar, somente após o qual

seria lavrado um parecer definitivo, deste modo, restando prejudicada a análise das

contas pela Assembleia. Retomada a palavra pela presidente, prosseguindo ao terceiro

item da pauta, solicitou a apresentação de chapas, ocasião em que somente uma se

manifestou, composta pelo associados Félix Vieira Varejão Filho, Marcelo Moliterno

Fernandes e Jane de Oliveira Afonso, respectivamente para Diretores Presidente, Técnico

e Financeira. Inexistindo outros interessados, a chapa foi eleita por aclamação. Em

seguida, quarto item da pauta, abriu-se a candidatura à Comissão Fiscal. Chefe Solange
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explanou sobre as atribuições do órgão e da importância da participação dos associados,

fato estendido pelos chefes Marcelo e Marco Antonio Florençano de Castro a todas as

áreas do Grupo. Candidataram-se: José Carlos Junior, Cintia, Michelle, Flávia, Solange e

Patrícia. A presidente da mesa adverte que cada associado deverá votar em três (3)

nomes distintos, sendo anulados aqueles em que constassem dois ou três nomes iguais

ou, ainda, que deixasse de indicar menos de três nomes ou votar em branco. No

momento da votação, foram confirmados cinquenta e quatro (54) presentes, tendo sido

distribuídos o mesmo número de cédulas, que foram recolhidas em urna apropriada.

Escrutinaram os votos os associados Ebe Maria de Mello Gouveia Matos e Silvio

Henrique Alves da Silva. Das cinquenta e quatro (54) cédulas, uma (01) foi anulada por

indicar um só nome, contabilizando-se exatos cento e cinquenta e nove (159) votos. O

resultado da apuração indicou a seguinte classificação: primeiro lugar com trinta e quatro

(34) votos, Solange Regina de Lima; segundo lugar com trinta e um (31) votos, Cintia

Elisa dos Santos Oliveira; terceiro lugar com vinte e oito (28) votos, Flávia Camargo da

Silva, como titulares; e, como primeiro suplente, José Carlos de Souza Junior, com vinte e

sete (27) votos; segundo suplente, Patrícia Aparecida Guimarães Pellógia, vinte e um (21)

votos; e terceiro suplente, Michelle de Cássia Brasílio, dezoito (18) votos. Diretores eleitos

e comissão fiscal foram chamados à frente para reafirmação da promessa escoteira,

conduzida pelo chefe Marco Castro. Nada mais havendo a tratar concernente à ordem do

dia, foi aberta a palavra aos presentes, sendo que não houve manifestação, dando-se por

encerrada a reunião. Eu, Solange Regina de Lima, lavrei a presente ata, que segue

assinada por mim, e pela Presidente da Assembleia Geral.

A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM A ORIGINAL LAVRADA NO LIVRO DE ATA DO

GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE – FOLHAS 80v e 81.

Jane de Oliveira Afonso
Presidente da Assembleia

Solange Regina de Lima
Secretária
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