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PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DE ATA DA REUNIÃO 

DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2019 
 

 

Prezados associados,  

 

Após análise da Ata da Reunião da Assembleia Ordinária da Região do Rio de Janeiro, realizada em 31 

de março de 2019, verificou-se que alguns trechos merecem ajustes, de maneira que possam melhor refletir a 

sequência dos fatos.  

Nesse sentido, a Diretoria Regional apresenta aqui sugestão de alteração, que deverá ser apreciada na 

próxima Assembleia Regional, em 02/08/2020, durante o item 4 da pauta contida no Edital de Convocação: 

“Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de 2019”.  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 1:  

 

Onde lê-se:  

Os itens 4, 5, 6, 7 e 8 da pauta tratam da eleição. O Presidente da Mesa explica que tudo foi conferido de acordo 

com o número de votantes e orienta a forma correta de proceder a eleição. A Comissão de Credenciamento reforça 

que temos 227 (duzentos e vinte e sete) delegados com direito a voto e apresenta a urna, mostrando que a mesma 

está vazia. O Presidente da Mesa chama a frente todos os candidatos à Diretoria Regional para o triênio 2019/2022:  

 

Leia-se:  

O Presidente da Mesa afirma que os itens 4, 5, 6, 7 e 8, que versam sobre eleições para diferentes cargos, serão 

tratados ao mesmo tempo. A Comissão de Credenciamento reforça que temos 227 (duzentos e vinte e sete) 

delegados com direito a voto e apresenta a urna, mostrando que a mesma está vazia. Em seguida, o Presidente da 

Mesa inicia a conferência dos nomes contidos na cédula que será usada na votação, aproveitando para apresentar 

os candidatos. Durante a verificação da cédula, o Presidente da Mesa constata que a Comissão Fiscal Regional 

possui seis vagas disponíveis (três titulares e três suplentes) e apenas três candidatos e propõe que sejam eleitos 

por aclamação. A proposta foi aprovada por unanimidade e, (candidatos eleitos e respectivas qualificações), 

foram eleitos por aclamação. O Presidente da Mesa chama a frente candidatos de cada chapa à Diretoria Regional 

para o triênio 2019/2022:  
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 2:  

 

Onde lê-se:  

Na sequência, os três candidatos ao Conselho de Administração Nacional (CAN): (candidatos e 

respectivas qualificações) são convocados e também se apresentam para a Assembleia. É iniciada a votação, com 

a chamada dos grupos por ordem do numeral.  

 

Leia-se:  

Na sequência, os três candidatos ao Conselho de Administração Nacional (CAN): (candidatos e 

respectivas qualificações) são convocados e também se apresentam para a Assembleia. O Presidente da Mesa 

orienta a forma de proceder a eleição, informando sobre a correta utilização da cédula. É iniciada a votação, com 

a chamada dos grupos por ordem do numeral.  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Nº 3:  

 

Onde lê-se:  

 

Os trabalhos são retomados até o retorno da referida Comissão com o resultado da votação. O Presidente 

da Mesa propôs que, como são três vagas da Comissão Fiscal e três candidatos, todos fossem eleitos por 

aclamação. A proposta foi aprovada por unanimidade e, (membros e respectivas qualificações), foram eleitos por 

aclamação. O Presidente da Mesa iniciou a apresentação do item 9 da pauta que trata da Prévia Orçamentária para 

2019 pontuando que a questão está sujeita a perguntas, mas não a voto.  

Leia-se:  

Os trabalhos são retomados até o retorno da referida Comissão com o resultado da votação. O Presidente 

da Mesa iniciou a apresentação do item 9 da pauta que trata da Prévia Orçamentária para 2019 pontuando que a 

questão está sujeita a perguntas, mas não a voto.  

 

O vídeo da Assembleia pode ser conferido no link abaixo:  

https://www.facebook.com/escoteirosrj/videos/809568542743476/  

Respeitosamente, apresentamos nosso mais fraterno “Sempre Alerta!” 

 

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2020. 

Diretoria da Região Escoteira do Rio de Janeiro 

https://www.facebook.com/escoteirosrj/videos/809568542743476/

