
 
 
 
 
 
 

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 t

Regional de 2017 em Itabira; 3) Apresentação do balanço financeiro do Grupo

Modelo do Lenço, 5) Reajuste do valor das mensalidades e nova modalidade de p

início com a apuração do quórum de presentes seguido das

atendimento aos previsto no art. 31 inciso ”V”

Fintelmam de Souza e secretario Frederico César Napoleão

legais e apuração dos votos, registram-

frequência que acompanha esta ata; (2) 

dos delegados e seus suplentes que representaram o Grupo na 

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

ser preenchida por representantes dos membros registrados na fração de 

indicado como representante da Diretoria do Grupo.

Cezar da Rocha, ficando assim a composição após a eleição: 

Frederico Cesar Napoleão com 6 votos como suplente

indicado o Escotista José Medeiros de Souza

escolhido como representante dos Jovens lideres.

Frederico César Napoleão fez uma explanação 

nas contas de 2016 em 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 promovida

apresentado, respondido alguns questionamentos

sendo este aprovado por unanimidade; (

modelo do Lenço, o presidente da mesa

tema e esclareça a situação que motiva a mudança do lenço, o mesmo explicou que pelo fato do grupo possuir um 

nome “Católico” juntamente com seu 

dificulta a participação de jovens e voluntários de outros credos religiosos.

seguir: A primeira, com a mudança total do nome e do lenço que pode resolver o problema da baixa taxa de 

participação, mas também se esbarra na tradição dos 54 anos 

“GRUPO ESCOTEIRO MURIAÉ” para todos os fins de direito, tendo 

aprovado pela REMG para depois ser confec

adequação ao lenço tirando o símbolo do vaticano e colocando um escudo estilizado da

aplicado ele a flor de Liz e na parte superior do escudo

A cor permanecerá a mesma tendo a borda a atual fita branca

cor vermelha do lado direito e azul do lado esquerdo tendo como

rupo Escoteiro PIO XII realizada no dia 07 de novembro 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) Indicação dos  delegados para participação da Assembleia 

) Apresentação do balanço financeiro do Grupo; 4) Alteração do Nome do Grupo e 

, 5) Reajuste do valor das mensalidades e nova modalidade de pagamento. 

a apuração do quórum de presentes seguido das boas vindas, oração e saudação a bandeiras; dando 

atendimento aos previsto no art. 31 inciso ”V”, do Estatuto foi eleita à mesa conforme segue; 

Frederico César Napoleão que tiveram suas promessa

-se a presença de 16 membros da assembleia do grupo conforme lista de 

) em continuidade dos trabalhos foram solicitados a apresentação dos nomes

que representaram o Grupo na Assembleia Regional 2017

qual, foi informado que em virtude da quantidade de membros registrados em 2016, (28

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,Frederico César Napoleão, Paulo

, ficando assim a composição após a eleição: Paulo Cezar da rocha com 

como suplente e 2 abstenções; Como representante da diretoria do Grupo foi 

eiros de Souza atual diretor Presidente, o Escotista Lucas Fintelman de Souza 

escolhido como representante dos Jovens lideres. (3) Continuando, o diretor finan

explanação do balanço financeiro do grupo na qual foi 

ão de um maior comprometimento com os pagamentos de mensalidades e com a 

e demais membros do grupo nas campanhas financeiras promovida

questionamentos dos pais e da comissão fiscal, logo após 

sendo este aprovado por unanimidade; (4) Continuando a pauta vamos proposta de alteração do Nome do Grupo e

, o presidente da mesa solicita que o Dirigente Frederico faça suas considerações 

esclareça a situação que motiva a mudança do lenço, o mesmo explicou que pelo fato do grupo possuir um 

seu símbolo também católico “Escudo e cores do vaticano”

dificulta a participação de jovens e voluntários de outros credos religiosos. Sendo assim para

com a mudança total do nome e do lenço que pode resolver o problema da baixa taxa de 

na tradição dos 54 anos do Grupo, que neste caso passaria

“GRUPO ESCOTEIRO MURIAÉ” para todos os fins de direito, tendo que ser providenciado um novo 

aprovado pela REMG para depois ser confeccionado em escala para substituição. E a s

adequação ao lenço tirando o símbolo do vaticano e colocando um escudo estilizado da

superior do escudo uma coroa que trará subtendido a origem 

A cor permanecerá a mesma tendo a borda a atual fita branca, acrescentando mais uma fita por dentro da atua, de 

azul do lado esquerdo tendo como nome, a denominação 

de 2016 as 19h00min 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 

para participação da Assembleia 

Alteração do Nome do Grupo e 

agamento. (1) Os trabalhos tiveram 

, oração e saudação a bandeiras; dando 

mesa conforme segue; Presidente Lucas 

que tiveram suas promessas renovadas. Para os efeitos 

membros da assembleia do grupo conforme lista de 

m continuidade dos trabalhos foram solicitados a apresentação dos nomes 

7 na cidade de Itabira, na 

28) o grupo possui uma vaga a 

cada 50 membros e mais um 

Frederico César Napoleão, Paulo 

com 8 votos eleito como titular e 

; Como representante da diretoria do Grupo foi 

Lucas Fintelman de Souza foi 

inanceiro do Grupo o Escotista 

do grupo na qual foi evidenciado um superávit 

ão de um maior comprometimento com os pagamentos de mensalidades e com a 

e demais membros do grupo nas campanhas financeiras promovidas. O balanço foi 

dos pais e da comissão fiscal, logo após foi colocado em votação 

lteração do Nome do Grupo e o 

solicita que o Dirigente Frederico faça suas considerações a respeito do 

esclareça a situação que motiva a mudança do lenço, o mesmo explicou que pelo fato do grupo possuir um 

s do vaticano” que por sua vez 

Sendo assim para tentar corrigir este 

com a mudança total do nome e do lenço que pode resolver o problema da baixa taxa de 

, que neste caso passaria se chamar apenas 

que ser providenciado um novo lenço, este ser 

E a segunda que prevê uma 

adequação ao lenço tirando o símbolo do vaticano e colocando um escudo estilizado da bandeira do município 

o a origem “católica” do grupo. 

ais uma fita por dentro da atua, de 

 de “GRUPO ESCOTEIRO PIO  



 

 

 

 

 

XII DE MURIAE” sendo que nos documentos oficiais, e redes sociais o mesmo será conhecido 

“Escoteiros de Muriaé”. Apresentadas as duas propostas, ambas foram colocadas em votação sendo a primeira com 

07 votos e a segunda 09 votos, devendo a

impressos, redes sociais, documentação contábil e fiscal.

mensalidades, do atual valor de R$15,00 para R$20,00 uma vez que apesar do gr

primário, este não possui fluxo de caixa e liquidez durante todo o ano, ficando na maior parte do ano com meses 

fechados  no vermelho, e ainda a necessidade de realizar obras de reforma e adequação da sede, aquisição de nov

materiais etc. O Chefe Frederico, diretor financeiro apresentou planilha com a previsão orçamentária que comprova 

esta necessidade e ainda ressaltou que o atual valor é de 2012 e que durante estes cinco anos não houve

reajustes e em contra partida tudo subiu de preço

ser acertadas no início do ano através de cartão de credito e ou débito sendo a anuidade do jovem (12 mensalidades, 

janeiro a dezembro parcelado em 10 parcelas fixas sem juro

2017 ainda contaria com o recebimento em espécie, pelo mesmo valor. E

definidos pelo regimento do grupo continuam vigentes até a sua alteração

votação em separado, sendo o reajuste das mensalidades aprovado por 11 votos a favor e 05 contra. A segunda 

proposta foi colocada em votação e aprovada por 09 votos a favor, 04 contra e 03 abstenções.

trabalhos ainda apresentou aos pais o novo site do Grupo Escoteiro PIO XII de Muriaé, 

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

Lavrei esta ata que será assinada por mim secretario

 
 

nos documentos oficiais, e redes sociais o mesmo será conhecido 

Apresentadas as duas propostas, ambas foram colocadas em votação sendo a primeira com 

, devendo a atual diretoria no prazo de um ano realizar as altera

documentação contábil e fiscal. 5) Foi apresentada a 

mensalidades, do atual valor de R$15,00 para R$20,00 uma vez que apesar do grupo ter fechado com um superávit 

primário, este não possui fluxo de caixa e liquidez durante todo o ano, ficando na maior parte do ano com meses 

fechados  no vermelho, e ainda a necessidade de realizar obras de reforma e adequação da sede, aquisição de nov

, diretor financeiro apresentou planilha com a previsão orçamentária que comprova 

que o atual valor é de 2012 e que durante estes cinco anos não houve

do subiu de preço. Explicou ainda que a partir de 2017 as mensalidades

através de cartão de credito e ou débito sendo a anuidade do jovem (12 mensalidades, 

janeiro a dezembro parcelado em 10 parcelas fixas sem juros) e como forma de adaptação exclusivamente o ano de 

o recebimento em espécie, pelo mesmo valor. Esclareceu ainda que os casos especiais 

definidos pelo regimento do grupo continuam vigentes até a sua alteração, as propostas foram co

votação em separado, sendo o reajuste das mensalidades aprovado por 11 votos a favor e 05 contra. A segunda 

aprovada por 09 votos a favor, 04 contra e 03 abstenções.

tou aos pais o novo site do Grupo Escoteiro PIO XII de Muriaé, 

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 desta assembleia.

 

nos documentos oficiais, e redes sociais o mesmo será conhecido apenas como 

Apresentadas as duas propostas, ambas foram colocadas em votação sendo a primeira com 

atual diretoria no prazo de um ano realizar as alterações necessárias nos 

 proposta de reajuste das 

upo ter fechado com um superávit 

primário, este não possui fluxo de caixa e liquidez durante todo o ano, ficando na maior parte do ano com meses 

fechados  no vermelho, e ainda a necessidade de realizar obras de reforma e adequação da sede, aquisição de novos 

, diretor financeiro apresentou planilha com a previsão orçamentária que comprova 

que o atual valor é de 2012 e que durante estes cinco anos não houveram 

7 as mensalidades passarão a 

através de cartão de credito e ou débito sendo a anuidade do jovem (12 mensalidades, 

e como forma de adaptação exclusivamente o ano de 

sclareceu ainda que os casos especiais 

s propostas foram colocadas em 

votação em separado, sendo o reajuste das mensalidades aprovado por 11 votos a favor e 05 contra. A segunda 

aprovada por 09 votos a favor, 04 contra e 03 abstenções.  A mesa diretora dos 

tou aos pais o novo site do Grupo Escoteiro PIO XII de Muriaé, deixou a palavra livre, 

agradeceu a todos os presentes e encerrou as atividades desta. Sem mais nada a tratar eu Frederico César Napoleão 

desta assembleia.  


