
Ata da assembleia do Grupo Escoteiro PIO XII realizada no dia 03 de dezembro de 2014 as 19h30min horas na sede do 

Grupo Escoteiro PIO XII, sito a Rua Dr Marcus Tarcísio, 85 barra, nesta cidade de Muriaé Minas Gerais, por convocação do 

Diretor Financeiro, o Escotista Frederico César Napoleão conforme previsto no art. 34 do Estatuto da União dos Escoteiros 

do Brasil, foi instalada  assembleia ordinária com a seguinte ordem do dia: 1) Eleição e Posse do Presidente secretario da 

mesa diretora dos trabalhos; 2) Indicação dos  representantes do Grupo para participação da Assembleia Regional de 2015 

em Belo Horizonte; 3) Apresentação prévia do balanço financeiro parcial do Grupo. (1) Os trabalhos tiveram início com a 

boa vinda aos presentes, oração e saudação a bandeiras; dando atendimento aos previsto no art. 31 inciso ”V”, do Estatuto 

foi eleita a mesa conforme segue; Presidente Frederico César Napoleão e secretaria Creusa Maria dos Santos Feres que 

tiveram suas promessa renovadas, (2) Em continuidade dos trabalhos foram solicitados a apresentação dos nomes  dos 

delegados e suplentes que representaram o Grupo na Assembleia Regional 2015 na cidade de Belo Horizonte, na qual, foi 

informado que em virtude da quantidade de membros registrados em 2014, (73) o grupo possui duas vagas a serem 

preenchidas por representantes dos membros registrados na fração de cada 50 membros e mais um indicado como 

representante da Diretoria do Grupo. Foram apresentados os Nomes Creusa Maria dos Santos Feres, Lucas Fintelman de 

Souza, Juliana de Castro Galvão e Frederico César Napoleão, ficando assim a composição após a eleição: Creusa Maria dos 

Santos Feres com 20 votos; Lucas Fintelman de Souza com 16 votos; sendo eles indicados como membros titulares e Juliana 

de Castro Galvão com 14 votos; Frederico César Napoleão com 10 votos indicados como membros suplentes. Como 

representante da diretoria do Grupo foi indicado o Escotista José Medeiros de Souza. (3) Continuando, o diretor Financeiro 

do Grupo o Escotista Frederico César Napoleão fez um a explanação balanço financeiro prévio do grupo na qual foi 

mostrado que houve um superávit nas contas em 2014 razão de um maior comprometimento com os pagamentos de 

mensalidades e com a participação efetiva dos pais e demais membros do grupo nas campanhas financeiras promovidas 

em 2014. O mesmo ainda explicou que esta situação pode sofrer algumas alterações, devido a finalização dos pagamentos 

de compras de material escoteiro e prestações de contas de atividades realizadas em 2014 que ainda não foram entregues 

pelo organizador da mesma, mas sem nenhuma mudança substancial de acordo com o orçamento previsto para o ano , 

sendo que a aprovação final deste acontecerá na próxima assembleia em 2015, quando também será aprovado as 

alterações no Estatuto do Grupo Escoteiro PIO XII refletindo as alterações do Cód. Civil Brasileiro. A mesa diretora dos 

trabalhos deixou a palavra livre, agradeceu a todos os presentes e encerrou as atividades desta. Sem mais nada a tratar eu 

Creusa Maria dos Santos Feres Lavrei esta ata que será assinada por mim Presidente e secretario desta assembleia.  

 


