
 

 

 

 

 

Ata da Assembleia do Grupo Escoteiro PIO XII realizada no dia 

Grupo Escoteiro PIO XII, sito a Rua Dr Marcus Tarcísio, 85

convocação do Diretor Financeiro, o Escotista Frederico César Napoleão conforme 

União dos Escoteiros do Brasil, foi instalada  assembleia ordinária com a

Presidente secretario da mesa diretora dos trabalhos; 

Eleição dos membros titulares e suplentes

Assembleia Regional de 2016 em Juiz de Fora

(1) Os trabalhos tiveram início com a apuração do quórum de presentes seguido das

a bandeiras; dando atendimento aos previsto no art. 31 inciso ”V”

Presidente Fernando César Barbosa e secretario

Para os efeitos legais e apuração dos votos, registram

conforme lista de frequência que acompanha esta ata; 

diretoria do Grupo Escoteiro PIO XII, formada pelos seguintes escotistas: José Medeiros de Souza com

Presidente CPF 514.556.686-72 RG M-3. 

RG MG-7.571.483 e Frederico César Napoleão como Diretor Financeiro

SSP/MG, que após a apresentação individual dos 

para conduzir as atividades do Grupo no 

para compor a comissão fiscal do grupo com mandato para o biênio 2016

dos Santos Feres, Lauro Cordeiro Barbosa, Lucas Fi

Paulo César da Rocha e Joaquina dos Reis da Cunha 

solicitados a apresentação dos nomes

Regional 2016 na cidade de Juiz de Fora

registrados em 2015, (52) o grupo possui duas vagas a serem preenchidas por representantes dos membros 

registrados na fração de 1 para cada 50 membros e mais um indicado como representante da Diretoria do Grupo.

Foram apresentados os Nomes Fernando César Barbosa

Frederico César Napoleão, ficando assim a composição após a eleição: 

César da Rocha com 04 votos; sendo eles indicados como

Frederico César Napoleão com 01 voto

indicado o Escotista José Medeiros de Souza, o Escotista Lucas Fintelmam de Souza foi escolhido como representante 

dos Jovens lideres. (5) Continuando, o diretor 

explanação do balanço financeiro do grupo na qual foi 

maior comprometimento com os pagamentos de mensalidades e com a 

membros do grupo nas campanhas financeiras promovida

financeira expressiva da conta bancária do Grupo se deu devido as obras de construção realizadas pela atual 

diretoria com a cobertura da sede, sendo considerada emergencial e a realização de um antigo sonho. O balanço 

após apresentado e respondido algumas perguntas, foi colocado em votação sendo este aprovado por unanimidade; 

(6) O presidente da mesa, esclareceu ainda

Administração Nacional) a atual diretoria do Grupo não fez como havia sido lavrado em ata na ultima assembleia as 

alterações previstas no estatuto do Grupo em razão de uma nova minuta que estaria para

mudanças, refletindo assim em gastos extras para registro do referido estatuto. 

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

Frederico César Napoleão Lavrei esta ata que será assinada por mim secretario

rupo Escoteiro PIO XII realizada no dia 07 de dezembro de 201

Dr Marcus Tarcísio, 85 barra, nesta cidade de Muriaé Minas Gerais, por 

, 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:

Presidente secretario da mesa diretora dos trabalhos; 2) Eleição da nova diretoria do Grupo para

Eleição dos membros titulares e suplentes da comissão fiscal; 4) Indicação dos  delegados

Juiz de Fora; 5) Apresentação do balanço financeiro do Grupo

a apuração do quórum de presentes seguido das boa

a bandeiras; dando atendimento aos previsto no art. 31 inciso ”V”, do Estatuto foi eleita 

Fernando César Barbosa e secretario Frederico César Napoleão que tiveram suas promessa

Para os efeitos legais e apuração dos votos, registram-se a presença de 12 membros da assembleia do grupo 

a que acompanha esta ata; (2) Foi apresentada apenas uma chapa para compor a 

diretoria do Grupo Escoteiro PIO XII, formada pelos seguintes escotistas: José Medeiros de Souza com

. 806.218; Fernando César Barbosa como Diretor Técnico CPF 

e Frederico César Napoleão como Diretor Financeiro CPF 032.007.206

, que após a apresentação individual dos candidatos foi eleita por unanimidade pelos membros presentes 

para conduzir as atividades do Grupo no biênio 2016-17; (3) Foram apresentados e na sequencia

para compor a comissão fiscal do grupo com mandato para o biênio 2016-17, que ficou assim defini

dos Santos Feres, Lauro Cordeiro Barbosa, Lucas Fintelman de Souza como titulares e Lucimar

dos Reis da Cunha como suplentes; (4) Em continuidade dos trabalhos foram 

ção dos nomes dos delegados e suplentes que representaram o Grupo na 

Juiz de Fora, na qual, foi informado que em virtude da quantidade de membros 

o grupo possui duas vagas a serem preenchidas por representantes dos membros 

cada 50 membros e mais um indicado como representante da Diretoria do Grupo.

Fernando César Barbosa, Paulo César da Rocha, Joaquina dos Reis da Cunha 

Frederico César Napoleão, ficando assim a composição após a eleição: Fernando César Barbosa 

endo eles indicados como titulares e Joaquina dos Reis da Cunha 

01 voto indicados como suplentes. Como representante da diretoria do Grupo foi 

José Medeiros de Souza, o Escotista Lucas Fintelmam de Souza foi escolhido como representante 

, o diretor financeiro do Grupo o Escotista Frederico César Napoleão 

balanço financeiro do grupo na qual foi evidenciado um superávit nas contas de

maior comprometimento com os pagamentos de mensalidades e com a participação efetiva dos pais

membros do grupo nas campanhas financeiras promovidas; Explicou ainda para os presentes que a retirada 

ria do Grupo se deu devido as obras de construção realizadas pela atual 

, sendo considerada emergencial e a realização de um antigo sonho. O balanço 

após apresentado e respondido algumas perguntas, foi colocado em votação sendo este aprovado por unanimidade; 

) O presidente da mesa, esclareceu ainda aos presentes que por recomendação do CAN (Conselho de 

Administração Nacional) a atual diretoria do Grupo não fez como havia sido lavrado em ata na ultima assembleia as 

alterações previstas no estatuto do Grupo em razão de uma nova minuta que estaria para

mudanças, refletindo assim em gastos extras para registro do referido estatuto. 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 

ata que será assinada por mim secretario e pelo presidente 

 

de dezembro de 2015 as 19h30min na sede do 

barra, nesta cidade de Muriaé Minas Gerais, por 

previsto no art. 34 do Estatuto da 

seguinte ordem do dia: 1) Eleição e Posse do 

Eleição da nova diretoria do Grupo para o biênio 2016-17; 3) 

delegados para participação da 

financeiro do Grupo; 6) Assuntos diversos. 

boas vindas, oração e saudação 

statuto foi eleita à mesa conforme segue; 

que tiveram suas promessas renovadas. 

se a presença de 12 membros da assembleia do grupo 

Foi apresentada apenas uma chapa para compor a 

diretoria do Grupo Escoteiro PIO XII, formada pelos seguintes escotistas: José Medeiros de Souza como Diretor 

como Diretor Técnico CPF 601.706.546-72 

CPF 032.007.206-11 e RG M-8. 654.335 

eleita por unanimidade pelos membros presentes 

sequencia eleitos os membros 

17, que ficou assim definida Creusa Maria 

titulares e Lucimar Carneiro da Silva, 

Em continuidade dos trabalhos foram 

que representaram o Grupo na Assembleia 

, na qual, foi informado que em virtude da quantidade de membros 

o grupo possui duas vagas a serem preenchidas por representantes dos membros 

cada 50 membros e mais um indicado como representante da Diretoria do Grupo. 

Joaquina dos Reis da Cunha e 

Fernando César Barbosa com 05 votos; Paulo 

Joaquina dos Reis da Cunha com 02 votos; 

suplentes. Como representante da diretoria do Grupo foi 

José Medeiros de Souza, o Escotista Lucas Fintelmam de Souza foi escolhido como representante 

Frederico César Napoleão fez uma 

nas contas de 2015 razão de um 

participação efetiva dos pais e demais 

icou ainda para os presentes que a retirada 

ria do Grupo se deu devido as obras de construção realizadas pela atual 

, sendo considerada emergencial e a realização de um antigo sonho. O balanço 

após apresentado e respondido algumas perguntas, foi colocado em votação sendo este aprovado por unanimidade; 

aos presentes que por recomendação do CAN (Conselho de 

Administração Nacional) a atual diretoria do Grupo não fez como havia sido lavrado em ata na ultima assembleia as 

alterações previstas no estatuto do Grupo em razão de uma nova minuta que estaria para ser editada e traria mais 

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 

e pelo presidente desta assembleia.  


