
RESOLUÇÃO REGIONAL 02/2021
PRORROGA A INTERVENÇÃO NO 301/SP GRUPO ESCOTEIRO QUILOMBO

Considerando:
a) Que é de competência da Diretoria Regional organizar, dirigir e fiscalizar a prática do Escotismo em todo
o Estado de São Paulo, conforme o disposto no art. 14, inciso XII, do Estatuto Regional;
b) Que cabe à Diretoria Regional determinar a intervenção nas Unidades Escoteiras Locais (Grupos
Escoteiros e Seções Escoteiras Autônomas), nos casos de falta de cumprimento de norma obrigatória,
ineficiência administrativa e/ou financeira ou de circunstâncias graves que justifiquem a adoção da medida,
de acordo com o estabelecido no art. 14, inciso XI, do Estatuto Regional;
c) Que foram constatadas pela Diretoria Regional, com base em parecer da Assessoria Jurídica Regional,
mediante reclamatória de associado prestada em novembro 2020, irregularidades no registro das atas das
Assembleias de Grupo realizadas de 26/09/2011 até 2021 que instam à sua impugnação, e por
consequência, a não legitimidade dos membros da Diretoria de Grupo e da Comissão Fiscal de Grupo eleitos
na ocasião, resultando num vácuo do corpo diretivo do 301/SP  Grupo Escoteiro Quilombo.

a DIRETORIA REGIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e Regulamento da
União dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo, resolve:

Art. 1o. Prorrogar por mais 30 (trinta) dias a Intervenção no 301/SP Grupo Escoteiro Quilombo, instaurada
pela Resolução 01/2021, com o fim específico de sanar as irregularidades administrativas, e de realizar,
Reunião Extraordinária da Assembleia de Grupo, nos termos do art. 2o do Estatuto do referido Grupo
Escoteiro, para eleição da Diretoria de Grupo e da Comissão Fiscal de Grupo, atendendo ao previsto nos
artigos 6, 7o, 8o, 9o, 10 e 11 do Estatuto do Grupo Escoteiro Quilombo.
Art. 2o. Mantém a Comissária Distrital do 23o Distrito Escoteiro - Abaeté, Silvia Regina da Silva Coelho,
como Interventora, com plenos poderes para fazer cumprir o determinado no art. 1o desta Resolução.
Art. 3o. Esta resolução entra em vigor na data de sua comunicação oficial pela interventora aos associados
do 301/SP Grupo Escoteiro Quilombo e revoga as disposições em contrário.

São Paulo, 23 de junho de 2021.
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Diretor Presidente - UEB/SP


