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Aos 15 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, em segunda chamada, foi instalada
de forma online, em cumprimento ao Edital de Convocação, a Assembleia Geral Ordinária do
Grupo Escoteiro Santos Dumont – 20/PR. Excepcionalmente, a Assembleia aconteceu de
forma online, tendo em vista a pandemia do COVID 19 e amparada pela Lei 14.010/2020, e foi
realizada utilizando-se o recurso da internet via https://meet.google.com/mzq-izmr-gfr,na cidade
Curitiba – Paraná, por convocação do Diretor Presidente, conforme previsto no Estatuto da
União dos Escoteiros do Brasil, com a seguinte ordem do dia: 1) LEITURA E APROVAÇÃO DA
ATA DA ASSEMBLEIA ANTERIOR; 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019;
3) PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS CONTAS DE 2019; 4) APROVAÇÃO DAS
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019; 5) ELEIÇÃO POR VOTO UNITÁRIO DOS
REPRESENTANTES DO GRUPO PARA A ASSEMBLEIA REGIONAL DE 2021;6) ASSUNTOS
GERAIS. O presidente do Grupo, Luis Alberto Gobbo de Oliveira, inicia a sessão abrindo a
cerimônia com agradecimentos aos participantes e pedindo sugestões para a presidência da
mesa. Ele indica o escotista Adriano Koehler como presidente da mesa, a escotista Denize de
Paula Neves Arantes como vice-presidente, a escotista Cristiane Mazur Lôr como secretária e
convida o senhor Mario Armando Arantes, presidente do Conselho Fiscal, para compor a mesa
de trabalhos. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Composta a mesa, o presidente
da Assembleia deu por aberta a Assembleia Geral Ordinária de 2020. A oração de abertura foi
feita pelo escotista Kleber Broch. Em seguida, o presidente da Assembleia indicou o nome da
escotista Priscila da Paz Vieira para fazer o escrutínio da eleição dos representantes de grupo
para a Assembleia Regional, e o escotista Mariovani Carsten Cervi como responsável pelos
Assuntos Gerais. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foram iniciados
os assuntos da convocação. 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA ANTERIOR, 5)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019. Foi informado que a mesma já está na
página do Grupo na Web desde o mês de abril de 2020. E em decorrência pergunta se há
alguma modificação a fazer. Não havendo manifestações, é considerada aprovada por
unanimidade a ata da Assembleia anterior. 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE
2019. O diretor financeiro escotista Mariovani Carsten Cervi apresentou os demonstrativos de
Receitas e Despesas, bem como o Balanço Geral do Grupo. 3) PARECER DO CONSELHO
FISCAL SOBRE AS CONTAS DE 2019. O Sr Mario Arantes, presidente do Conselho Fiscal,
apresentou o parecer do Conselho Fiscal, o qual recomendou à Assembleia a aprovação das
contas do exercício de 2019. 4) APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019. As
contas e o balanço do exercício de 2019, após o pronunciamento do Conselho Fiscal, foram
submetidos à apreciação da Assembleia e foram aprovados por unanimidade. 5) ELEIÇÃO
POR VOTO UNITÁRIO DOS REPRESENTANTES DO GRUPO PARA A ASSEMBLEIA
REGIONAL DE 2021. O Presidente da mesa informou que a próxima Assembleia Regional
acontecerá na cidade de Ponta Grossa, no último fim de semana de março de 2021, bem como
explicou o processo de eleição e o número de representantes a que o Grupo Escoteiro Santos
Dumont tem direito para a respectiva Assembleia. Ele explicou que o Grupo tem direito a cinco
delegados eleitos, com base no número de membros registrados no ano de 2019 – 243
membros -, sendo um deles obrigatoriamente um membro juvenil. Apresentaram-se como
candidatos adultos Gabriel Vautier Teixeira Fonseca, Kleber Broch, Leonardo de Almeida
Morgado, Maderli de Lima Ponchirolli, Mauro Edson Alberti e Osmar Ponchirolli. Apresentou-se

como candidato juvenil o escoteiro Matheus Santana Labre. O presidente da mesa sugeriu à
Assembleia que, por haver apenas um candidato juvenil, ele fosse eleito por aclamação. A
sugestão foi aceita por unanimidade. Em seguida, procedeu-se a apresentação individual dos
candidatos adultos. Na apresentação, Gabriel Vautieir Teixeira Fonseca e Mauro Edson Alberti
manifestaram sua vontade de colaborar com o grupo em qualquer posição, e abriram mão de
suas candidaturas a delegados titulares, mantendo-se à disposição para serem delegados
suplentes. Os outros candidatos se manifestaram mantendo sua disposição em serem
delegados titulares. Assim sendo, o presidente questionou à Assembleia se a eleição poderia
ser feita por aclamação. A sugestão foi aceita por unanimidade. Assim, ficaram eleitos os
seguintes delegados titulares do Grupo à Assembleia Regional de 2021: Kleber Broch,
Leonardo de Almeida Morgado, Maderli de Lima Ponchirolli, Osmar Ponchirolli e Matheus
Santana Labre (membro juvenil), e como suplentes Gabriel Vautier Teixeira Fonseca e Mauro
Edson Alberti. 6) ASSUNTOS GERAIS. Não houve a inscrição de assuntos gerais. O
presidente da Assembleia passou a palavra ao presidente do Grupo, Luis Alberto Gobbo de
Oliveira, que relembrou a pesquisa da União dos Escoteiros do Brasil sobre o reinício das
atividades presenciais. Sem mais assuntos a serem tratados, o presidente da Assembleia
encerrou a sessão da primeira Assembleia Virtual, agradecendo a presença e participação de
todos. A presente Ata foi lavrada pela secretária e será assinada pelo Presidente e Secretária
da Assembleia, com as demais assinaturas no livro de presença específico.
Curitiba, 15 de outubro de 2020.
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