
 

 

 

    UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
Região de São Paulo 

Grupo Escoteiro 107º Tiradentes 

CNPJ. 09.569.035/0001-10 

 
OFÍCIO 1/2021 
 
Ref.: Assembleia Extraordinária do Grupo Escoteiro Tiradentes 107 - SP 
 
Caros associados, 
 
Com objetivo de eleger os delegados para representar nossa UEL na 
Assembleia Regional Escoteira, a qual ocorrerá dia 13/03/2021 em horário e 
formato a ser definidos, convocamos nossos membros ativos para participar de 
nossa Assembleia Extraordinária. 
 
Nossa Assembleia Extraordinária ocorrerá impreterivelmente dia 06/03/2021, 
com primeira chamada às 12:30 e segunda chamada às 13:00, no formato 
virtual através do aplicativo Google Meet.  
 
O link para participar da Assembleia e entrar na sala virtual será enviado 
minutos antes através de nossos canais de comunicação nas redes sociais. 
 
Aguardamos a participação de todos e desde já agradecemos, 

 

São Paulo 01 de março de 2021. 

 

 

_____________________________________________ 
Diretor Presidente do Grupo Escoteiro Tiradentes 107 – SP 

Alex Escudeiro de Godoi 



GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP
CNPJ/MF Nº 09.569.035/0001-10

Ata da Assembleia Ordinária de natureza específica e Extraordinária do Grupo
Escoteiro Tiradentes 107/SP, realizada no dia 06 de março de 2021, de maneira
remota  através  de  chat  online  divulgado  por  canal  oficial  de  comunicação da
Diretoria, o grupo GET News no Whatsapp, e replicado pela chefia em grupos de
organização  dos  Ramos  e  suas  seções,  para  maior  alcance  dos  membros
interessados  e  com  registro  no  ano  vigente,  e  que  se  dará  com  a  primeira
chamada as 12h30 e segunda chamada às 13h00, convocada na forma de seu
estatuto  social  pelo  seu  Diretor  Presidente,  Alex  Escudeiro  de  Godoi  RG
25.141.183-7, registro UEB 1365730-5, conforme edital que de agora em diante é
parte integrante desta ata, para atender a ordem do dia: A presente Assembleia
iniciou-se em segunda chamada. Para presidir os trabalhos foi indicado o Senhor
Diretor Presidente Alex Escudeiro de Godoi portador do RG 25.141.183-7 que
aceitou a indicação e solicitou um voluntário para secretariar e registrar em ata, e
a Chefe Escoteirra  Denise P.  França,  portador  do RG 18.709.516-x aceitou a
indicação e assim o fez. Perguntando aos presentes se existia alguma oposição
na composição da mesa, ninguém se manifestou contrário. Após a saudação à
Bandeira  Nacional  e  uma  oração  feita  pela  Chefe  Keka,  Maria  Angélica,  o
Presidente da Assembleia inicia os trabalhos e a ordem do dia explicando em
linhas gerais os objetivos da corrente assembleia, ora posto: Escolha dos 3 (três)
candidatos a Delegados e ao menos 1 (um) Suplente para representar nossa UEL
na Assembleia Regional Escoteira em 13 de março de 2021 e em eventos futuros
que assim se fizerem necessários até nova escolha.  O presidente da assembleia
solicitou que os membros da UEL que assim se interessassem em apresentar sua
candidatura ao Cargo de Delegado de nossa UEL se apresentassem ao grupo e
afirmassem  sua  candidatura  através  do  chat,  naquele  momento.  Posto  isso,
apresentaram-se 3 (três) candidatos ao cargo, sendo estes candidatos escotistas
do grupo: Chefe (Jimmy) Gustavo Henrique Marcuende, registro UEB 1365730-1,
Chefe Leandro Martinez, registro UEB 166879-0 e a Chefe (Keka) Maria Angélica
Ferreira Coelho Teixeira, registro UEB 58550-5. O Presidente da mesa esclareceu
a  necessidade  de  ao  menos  1  (um)  suplente  ao  Cargo  de  Delegado,  onde
prontamente  apresentaram-se  o  Chefe  Carlos  Pereira  Gomes,  registro  UEB
528809-6  e  nossa  Chefe  Yuri  Golfetti  Doracio,  registro  UEB  287469-5.  Ato
continuo, perguntou se existiam dúvidas quanto ao pleito, pediu aos presentes a
confirmação da seleção de candidatos a Delegados da UEL e seus suplentes, e
se  algum  presente   queria  apresentar  objeção,  onde  não  houve  nenhuma
discordância. Após a constatação da aprovação dos candidatos o Presidente da
Assembleia pede que todos se manifestem através do voto individual e houve por
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todos  os  presentes  aprovação e  aclamação unanime dos  novos Delegados e
suplentes. O Presidente da mesa deu por encerrada a eleição e declara nossos
candidatos como aprovados e eleitos.  Dando prosseguimento a assembleia,  o
Presidente abre o diálogo para assuntos gerais. Foi levantada a possibilidade de
atividades presenciais do Clã e da Chefia, sempre alinhada com as decisões e
comunicados  da  UEB,  onde  decidimos  aguardar  o  ok  para  o  retorno  das
atividades assim que a fase vermelha restritiva do Plano São Paulo regredir para
a liberação de uso do Parque, sempre alinhando com as necessidades e decisões
do grupo, do Parque da Água Branca, da UEB e do Governo do Estado de São
Paulo. A chefia pergunta sobre o aniversário do Grupo Escoteiro Tiradentes, dia
23  de  março  de  2021,  e  após  breve  explanação  de  ideias,  Chefe  Minoro  se
propõe  a  organizar  algo  para  marcar  e  comemorar  o  aniversário,  sempre
respeitando as restrições. O Presidente reafirmou que algumas funções para os
próximos  eventos  anuais  já  haviam  sido  solicitadas  e  assumidas  através  de
formulário online, Google Forms, onde foi verificada a real disposição para Elo,
MutCom, Jota Joti, aniversário do GET, etc., e que o estabelecido voluntariamente
no formulário online se faz válido. Disposto os termos, e encerrando os trabalhos,
o Presidente agradece a presença de todos, parabenizando os eleitos informando
que o mandato tem início imediato. Apresenta os recados finais,  e solicita um
voluntário para oração, declarando a Assembleia como encerrada. Eu, Denise P.
França,  lavrei  a  presente  ata  que  vai  por  mim  assinada,  na  qualidade  de
secretária da assembleia, bem como pelo Presidente da mesa e comprovamos
sua veracidade.

_____________________________           _______________________________
        Alex Escudeiro de Godoi                                         Denise P. França
       Presidente da Assembleia                                  Secretária da Assembleia

                                      _____________________________
                                              Alex Escudeiro de Godoi
                        Diretor Presidente do Grupo Escoteiro Tiradentes 107/SP
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