Regulamento Interno
Grupo Escoteiro Marista Irmão Dionysio Tonial
O presente instrumento tem o objetivo de regulamentar os procedimentos internos do Grupo Escoteiro Marista Irmão Dionysio
Tonial, doravante denominado simplesmente GEMIDT.

Regras Gerais

1.

As atividades de sede serão realizadas todos os sábados, com início as 14h00min e termino às 17h00min
(exceto horário de verão onde o término será às 18h00min) com a cerimônia de hasteamento e arreamento das bandeiras.
O jovem que chegar atrasado deve dirigir-se aos mastros das bandeiras e fazer a saudação escoteira pertinente ao seu
Ramo antes de apresentar-se ao Chefe de Seção.

2.

É vedada a permanência de membros juvenis, exceto pioneiros, nas dependências do GEMIDT na ausência
de um escotista responsável pela atividade.

3.

Ninguém fará uso da área de uma seção ou área comum sem autorização do escotista responsável pela seção
e/ou da Diretoria.

a) Se o(s) jovem(ns) estiver(em) acompanhado(s) de escotista(s) a Diretoria deverá ser informada.

4.

Não é permitido a qualquer pessoa fumar ou ingerir bebida alcoólica junto dos jovens enquanto estiverem
nas dependências do GEMIDT ou em atividade externa, bem como é proibido ao jovem fumar ou ingerir bebida alcoólica,
ainda que esteja acompanhado dos pais ou responsáveis, qualquer que seja a atividade do GEMIDT.

5.

Todos os integrantes do GEMIDT, jovens, escotistas ou pais que participam ativamente nas atividades dentro
ou fora da sede, devem manter conduta digna, em especial quando se tratar de relacionamentos afetivos.

6.

Quaisquer membros juvenis, escotistas, ou dirigentes que se ausentarem por 3 (três) atividades seguidas, sem
qualquer tipo de comunicação prévia, poderão sofrer medidas disciplinares mediante processo recomendado pela Chefia
de Seção ou Diretoria Técnica à Comissão Disciplinar Local.

7.

A frequência mínima de 75% é indispensável para a concessão dos Distintivos Especiais ou estrelinha de ano
de atividade a todos os membros do Grupo. Fica sob responsabilidade dos Chefes de Seção manter um controle de

frequência dos jovens, via Sistema SIGUE, bem como, cabe ao Diretor Técnico manter controle de frequência dos
escotistas e ao Diretor Presidente cabe o controle de frequência dos diretores.

8.

A utilização da sede para reuniões de patrulha, de tropa ou alcateia, independente de dia ou horário, fica
permitida mediante pedido antecipado à Diretoria, disponibilidade da sede, que devera ser entregue limpa e em ordem.
Nestas reuniões é imprescindível a presença de um escotista que se responsabilize pelos jovens presentes e autorizações
dos pais, assim como as condições de entrega da sede, sempre se observando as regras 2 e 3.

9.

Quaisquer danos causados à sede por integrantes do GEMIDT e/ou pais/responsáveis, deverão ser
ressarcidos no prazo máximo de 7 dias.

10.

O GEMIDT adota como padrão o uniforme escoteiro conforme P.O.R. e terá a seguinte composição:

10.1 - UNIFORME ESCOTEIRO PARA LOBINHOS E LOBINHAS:
a) COBERTURA – boné tipo “jockey”, azul marinho, com seis frisos de cordão amarelo, e distintivo do Boné do Lobinho no
centro da copa do mesmo, sobre a linha mediana da pala. O distintivo do Boné é um retângulo de tecido azul marinho, com
5 cm de altura e 3,5 cm de largura, tendo bordado ao centro, em amarelo, uma cabeça de lobo com traços em branco e
preto.
b) CAMISA – de brim ou tergal azul marinho, com bainha interna, mangas curtas ou compridas, pontas da gola abotoadas,
passadeiras e dois bolsos macheados, com portinholas e botões pretos, usada por dentro da calça ou da saia;
c) CAMISETA – exibindo motivo escoteiro, usada em atividades, para substituir a camisa;
d) CALÇA – do mesmo tecido e cor da camisa, curta (quatro dedos acima do joelho) ou comprida, dois bolsos laterais
embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para o cinto;
e) SAIA – do mesmo tecido e cor da camisa, “evasé”, com seis panos e pregas costuradas até a barra, sem bolsos laterais e
com dois bolsos traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos, passadeiras para cinto e zíper lateral; por baixo da
saia, deve ser usado calção de educação física, azul marinho ou preto;
f) CINTO – na mesma cor do uniforme, com fivela de metal amarelo tendo ao centro uma cabeça de lobo:
g) MEIAS – cinzas, compridas, com canhão;
h) CALÇADOS - pretos;
i) LENÇO – triangular, com catetos medindo de 60 a 90 cm, conforme padrão do GEMIDT;
j) AGASALHO – quando necessário, nos padrões comercializados pela UEB, ou conforme definido pelo GEMIDT, devendo os
membros da Alcateia serem incentivados a usar, tanto quanto possível, agasalhos de um mesmo tipo.
10.2 – UNIFORME ESCOTEIRO PARA ESCOTEIROS, ESCOTEIRAS, SÊNIORES, GUIAS, PIONEIROS, PIONEIRAS,
ESCOTISTAS E DIRIGENTES:
a) COBERTURA – se usada, deve enquadrar-se em um dos parâmetros descritos a seguir:

Boina (Sêniores e Guias) - preta, tipo “Montgomery”, com o distintivo que identifica a modalidade Básica;
Chapéu (Escotistas e Dirigentes) - marrom, do tipo “escoteiro”, de abas largas e retas, com fita de couro de 25 mm de
largura, sem jugular, com presilha de couro ou cadarço passado por trás da cabeça, atravessando a aba por ilhoses
laterais e amarrado na frente sobre a aba e na frente do chapéu, o distintivo que identifica a modalidade Básica;
Boné (Escoteiros e Escoteiras) - tipo “bico de pato”, em tecido, com cor e emblema definidos pelo GEMIDT;
b) CAMISA – cáqui, com dois bolsos macheados, com portinholas, passadeiras nos ombros, colarinho fechado, mangas curtas
ou compridas;
c) CAMISETA – exibindo motivo escoteiro, usada em atividades, para substituir a camisa;
d) CALÇA– do mesmo tecido e cor da camisa, curta (quatro dedos acima do joelho) ou comprida, dois bolsos laterais
embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e passadeiras para o cinto;
e) SAIA – cáqui, “evasé”, com duas pregas na frente e duas atrás, costuradas até 15 cm da bainha, cós com passadeiras e
zíper da mesma cor, do lado esquerdo, sem bolsos laterais e com dois bolsos traseiros aplicados com portinholas, de
comprimento até 5 cm acima do joelho, devendo ser usada sobre calção de fazenda ou malha;
f) CINTO – de couro marrom, do tipo “escoteiro”, com argolas, tendo no fecho de metal amarelo o emblema da UEB;
g) MEIAS – cinzas, compridas, com canhão;
h) CALÇADOS – pretos;
i) LENÇO – triangular, com catetos medindo de 60 a 90 cm, conforme padrão do GEMIDT;
j) AGASALHO – quando necessário, nos padrões comercializados pela UEB, ou conforme definido pelo GEMIDT, devendo os
membros da Seção serem incentivados a usar, tanto quanto possível, agasalhos de um mesmo tipo.

11.

12.

Tropas e alcateias só podem ser dispensadas da atividade com autorização da Diretoria.

Todos os ramos devem elaborar Ciclos de Programa de acordo com seus manuais próprios sendo o escotista
obrigado a colocar em prática o Método Escoteiro, com aplicação eficazmente planejada e sistematicamente avaliada nos
diversos níveis do Movimento Escoteiro conforme descrito no P.O.R, sob o título Método Escoteiro.

12.1 - MÉTODO ESCOTEIRO
O Método Escoteiro, com aplicação eficazmente planejada e sistematicamente avaliada nos
diversos níveis do Movimento Escoteiro, caracteriza-se pelo conjunto dos seguintes pontos:
a) Aceitação da Promessa e da Lei Escoteira:
Todos os membros assumem, voluntariamente, um compromisso de vivência da Promessa e da Lei Escoteira.
b) Aprender fazendo:

Educando pela ação, o Escotismo valoriza:
- o aprendizado pela prática;
- o treinamento para a autonomia, baseado na autoconfiança e iniciativa;
- os hábitos de observação, indução e dedução.
c) Vida em equipe, denominada nas Tropas “Sistema de Patrulhas”, incluindo:
- a descoberta e a aceitação progressiva de responsabilidade;
- a disciplina assumida voluntariamente;
- a capacidade tanto para cooperar como para liderar.
d) Atividades progressivas, atraentes e variadas, compreendendo:
- jogos;
- habilidade e técnicas úteis, estimuladas por um sistema de distintivos;
- vida ao ar livre e em contato com a Natureza;
- interação com a Comunidade;
- mística e ambiente fraterno.
e) Desenvolvimento pessoal com orientação individual considerando:
- a realidade e o ponto de vista dos jovens;
- a confiança nas potencialidades de cada jovem;
- o exemplo pessoal do adulto;
- Seções com número limitado de jovens e faixa etária própria

13.

O desenvolvimento pessoal de cada membro juvenil está definido em guias próprios de cada Ramo, os quais
devem ser de uso obrigatório pelos jovens. É função do Chefe de Seção cobrar dos jovens a aquisição dos manuais e guias
de ramo.

13.1. – O jovem será cobrado e advertido por sua Chefia quando não estiver apropriadamente uniformizado sem a justificativa
plausível.

14.

Quando o GEMIDT conquistar certificações e distinções por sua atividade ou programas de qualidade, como
por exemplo a Certificação Grupo Padrão, em qualquer uma de suas categorias, todos os integrantes do GEMIDT deverão
usar o referido distintivo no uniforme, conforme regras e orientações descritas no P.O.R. ou instruções específicas das
certificações.

15.

Distintivos de Direção deverão ser utilizados somente por escotistas eleitos para os referidos cargos nos seus
mandatos em vigência, conforme Regra 152 do P.O.R.

16.

É proibido a qualquer membro juvenil pegar a bandeirola ou totem que não seja da sua patrulha ou alcateia
para esconder, brincar ou praticar qualquer outro ato que não seja o de entregar ao escotista responsável pela patrulha ou
alcateia a qual pertence à bandeirola ou totem. O Chefe de Seção, de acordo com regulamento da tropa ou alcateia, deve
tomar as medidas cabíveis.

17.

É responsabilidade dos escotistas coibir todo o tipo de abuso que possa acorrer entre os membros juvenis.
Todos devem estar sempre alertas e vigilantes.

18.

A responsabilidade pela ordem e limpeza da sede, cabe aos que a utilizem. Antes de ir embora tudo deve ser
verificado (limpeza do ambiente, janelas fechadas, luzes apagadas, material pessoal dos jovens, restos de comida, material
guardado, torneiras bem fechadas, registro de gás fechado, etc), tudo antes dos membros do GEMIDT saírem devem ser
deixados em ordem.

19.

Reclamações e sugestões de qualquer natureza deverão ser encaminhadas à Diretoria, por escrito, para
serem analisadas na reunião de diretoria, e posteriormente levadas ao conhecimento dos escotistas em suas respectivas
reuniões. A todas as reclamações e sugestões será dada ciência das decisões tomadas.

20.

O material da seção é de responsabilidade dos escotistas da seção, deve estar todo identificado, em bom
estado de conservação, pronto para uso. Material perdido será reposto pelos responsáveis do extravio ou danificação. O
uso do material do grupo é somente para atividades escoteiras do GEMIDT. É proibido emprestar qualquer tipo de material
para uso próprio ou a terceiros. Cada seção deve manter lista de todo seu material.

21.

O hasteamento e arreamento da bandeira deverão ser realizados de acordo com o cerimonial vigente nos
manuais U.E.B., com a presença de todos os membros juvenis e escotistas do GEMIDT devidamente uniformizados.

22.

As inscrições no GEMIDT estão abertas a todo jovem a partir dos seis anos e meio, desde que esteja
alfabetizado, conforme legislação escoteira vigente, respeitando os critérios de existência de vagas, capacidade física e
mental de acompanhar o desenvolvimento do programa escoteiro e atitude social, de convivência e de aceitação das
regras, de acordo com os padrões do escotismo.

23.

Toda inscrição no GEMIDT será realizada pelos pais e/ou responsáveis legais do jovem. Para pais separados,
deverá ser realizada por aquele que detém a Guarda do jovem.

a) o jovem interessado em ingressar no GEMIDT, terá que efetuar o pagamento de uma Taxa de Inscrição, no
valor definido pela Diretoria Administrativa, ao qual receberá um kit de inscrição composto pela Literatura
Jovem do Ramo a ingressar e uma camiseta GEMIDT

24.

A admissão de adultos fica a critério da Diretoria ouvindo a Chefia da Seção. O candidato preencherá ficha de
admissão, registrar-se-á à U.E.B. e passará por um prazo de experiência de no mínimo 6 (seis) meses, podendo esse prazo
ser prorrogado por igual período a critério da Diretoria e, após, ser aprovado seu ingresso definitivo pelo Conselho de
Chefes.

25.

O Conselho de Chefes (escotistas e dirigentes) reunir-se-ão no mínimo uma vez a cada 30 (trinta) dias, em
data, local e horário previamente acertados e registrada em Livro Ata. As seções devem reunir-se no mínimo a cada 30
(trinta) dias para o planejamento das atividades, sendo o ideal quinzenalmente, e registrada em Livro Ata. Compete à
Diretoria Técnica convocar reuniões técnicas sempre que identificar necessidade para tal fim com antecedência mínima de
7 (sete) dias e participação, dentro do possível, de todos os chefes pertencentes à seção.

26.

No mínimo um escotista de cada seção deve participar das reuniões de distrito, sempre que convocados,
quando este estiver ativo.

27.

Todo escotista e membro juvenil que pedir afastamento, desligamento ou outros deve formalizar seu pedido à
Chefia de Seção com cópia à Diretoria.

28.

Todas as atividades escoteiras fora da sede, somente serão autorizadas pelo(a) Diretor(a) Presidente ou, na
sua ausência ou impedimento, pela Diretoria Administrativa, mediante apresentação da autorização em duas vias com no
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência ao evento, sendo que uma via ficará arquivada na secretaria (dossiê individual) e
a outra acompanhará o chefe responsável pela atividade.

29.

As solicitações de material para a seção devem ser feitas por escrito e com no mínimo 15 (quinze) dias de
antecedência para que possa ser realizado orçamento do material com intuito de garantirmos a compra pelo menor preço
observando a qualidade e comparativo das propostas.

30.

Certificados, cordões, distintivos especiais, de especialidades e outros, devem ser solicitados à diretoria com
antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias em formulário específico.

31.

Promessa e passagens de ramo devem ser marcadas com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência e após
contato realizado com a família do jovem.

32.

Antes do Chefe de Seção pedir autorização de saída à Diretoria, deverá ser providenciada a contratação do
local, a segurança do mesmo, o transporte, material, lista de mantimentos, a equipe de apoio e valor da atividade. Se for
propriedade particular deve ter autorização por escrito do proprietário em duas vias sendo que uma via ficará arquivada na
secretaria e outra acompanhará o chefe responsável pela atividade. É imprescindível a visita ao local pela Diretoria Técnica,
ou seu preposto, e pelo(a) Chefe de Seção, ou seu preposto. Se a atividade for de grupo a Diretoria Técnica,
obrigatoriamente, deverá visitar o local.

33.

A autorização para a participação de membros sem Promessa em atividades fora da sede, que requeiram
formação mínima necessária ao bem estar físico e psicológico do mesmo, fica vinculada à adequação do programa de
atividades, à idade, capacitação do jovem, consentimento do Chefe de Seção e Diretoria.

34.

A participação dos jovens nas atividades internas e externas fica vinculada ao registro anual da UEB e, as
obrigações financeiras com o GEMIDT estarem com no máximo 60 (sessenta) dias em atraso, caso em que não será
concedida autorização para participar das atividades.

35.

A utilização da sede para a realização de atividades escoteiras (acantonamentos, festas, especialidades,
angariação de fundos, etc.) será permitida desde que solicitado pelo escotista responsável pela seção à Diretoria, ficando
vinculada aos seguintes itens: presença do escotista responsável pela seção ou um assistente e disponibilidade no
calendário interno.

36.

Após o retorno de atividades externas, as seções têm até 7 (sete) dias para ter todo o material utilizado, limpo,
conferido e providenciado consertos e reposições, caso necessário. As barracas deverão ser abertas, se possível, no dia do
retorno da atividade fora da sede, conforme manual de utilização que acompanha o equipamento.

37.

O cancelamento de uma atividade deverá ser solicitado pelo escotista responsável pela seção à Diretoria
que avisará em tempo hábil os pais e membros juvenis através de canais eletrônicos como email, SIGUE e postagem no
site do GEMIDT (www.dionysiotonial.com.br).

38.

As compras ou gastos autorizados pela Diretoria deverão ser obrigatoriamente acompanhadas de nota fiscal
ou cupom fiscal ou ainda recibo discriminado (desde que conste o CNPJ do fornecedor), para prestação de contas e/ou
reembolso.

39.

Todas as atividades do GEMIDT devem ser acompanhadas, obrigatoriamente, de relatório financeiro, em
formulário específico, e entregues à Diretoria Administrativa para fechamento contábil e seu resultado deverá constar em
Livro Caixa da Seção.

40.

O GEMIDT responsabilizar-se-á pelo pagamento de cursos na seguinte condição, desde que o escotista e/ou
dirigente cumpra a frequência mínima de 75% nas atividades do ano em curso:

a)
b)
c)
d)

Cursos Preliminares: pagamento integral;
Cursos Básicos: pagamento integral;
Cursos Avançados: 50% (cincoenta por cento), sendo os outros 50% (cincoenta por cento) honrados pelo escotista;
Cursos Técnicos/Módulos: pagamento integral, condicionado à disponibilidade de recurso para tal fim.

41.

As fichas 120 e o Sistema SIGUE devem estar atualizados, com manutenções semanais pelo escotista
responsável pela sua seção, ou seu preposto.

42.

O escotista responsável de uma seção só pode sair da sede com seus jovens para atividades levando
consigo os seguintes documentos: autorização do Diretor Presidente, autorização dos pais em modelo próprio do GEMIDT
ou do sistema SIGUE e ficha médica atualizada.

43.

Todo membro do GEMIDT deverá portar a carteira vigente da U.E.B. em todas as atividades escoteiras
(sede ou externa).

44.

Os livros de Patrulha ou de Tropa devem estar atualizados e deverão ser apresentados ao Chefe da Seção a
cada 30 (trinta) dias e à Diretoria Técnica a cada 90 (noventa) dias.

45.

Todos os jovens e adultos que fizerem sua inscrição no Grupo, poderão ficar até 4 semanas em período de
experiência e sem uniforme. Após registro, o jovem terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar-se devidamente
uniformizado, entretanto neste período deverá utilizar a camiseta do GEMIDT entregue no kit de inscrição.

46.

A camiseta do GEMIDT terá o mesmo modelo para todas as seções. As camisetas alusivas às seções
escoteiras deverão ser aprovadas em Conselho de Chefes (escotistas e dirigentes).

47.

Compete aos pais e/ou responsáveis dos membros juvenis, em relação ao GEMIDT:

a) Participar ativamente das reuniões da Assembleia de Grupo;
b) Comparecer às reuniões do Conselho de Pais da seção de seu(s) filho(s), a fim de acompanhar a proposta pedagógica de
trabalho e o planejamento e avaliação das atividades;
c) Colaborar com os meios ao seu alcance para o sucesso dos projetos propostos pela seção de seu(s) filho(s) e pelo
GEMIDT;
d) Estimular seu(s) filho(s) no desenvolvimento de sua formação escoteira e na regular frequência às atividades do GEMIDT;

e) Manter a Chefia da Seção de seu(s) filho(s) informada dos aspectos essenciais do desenvolvimento e interesses do(s)
mesmo(s), contribuindo para o sucesso das atividades programadas;
f) Colaborar com a Diretoria nas tarefas administrativas, Patrulha Coruja, e suas ações, e na parte técnica ao menos como
instrutor e ou examinador de especialidades em área de seu interesse e conhecimento, com base na publicação escoteira
“Guia de Especialidades”;
g) Buscar conhecer mais profundamente a proposta do Escotismo Brasileiro, a fim de possibilitar uma ação educativa
convergente com a atuação familiar e escolar;
h) Ajudar na correta divulgação do Escotismo, nos círculos de sua atuação.

48.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Em todos os casos predominam as normas fixadas em nível superior:
Estatuto da U.E.B Nacional;
Resoluções Nacionais;
Estatuto da U.E.B. Regional;
Resoluções Regionais;
P.O.R.;
Estatuto do GEMIDT;

Das aplicações disciplinares
49.

Fica a cargo da Comissão Disciplinar Local (que será nomeada pela Diretoria Local entre escotistas, dirigentes,
colaboradores, contribuintes e pais e ou responsáveis legais) por recomendação do Conselho de Chefes, atuar nas
aplicações disciplinares conforme segue:
a) Só serão aplicadas medidas disciplinares após tentativas de conversas, entendimentos e advertências verbais, conforme
regras 49.1 à 49.3
b) As medidas disciplinares devem ser sempre de caráter construtivo e de autocorreção podendo vir a serem sugeridas pelo
próprio infrator. Preferencialmente prestação de serviços à comunidade.
c) Medidas extremas como, suspensão e expulsão só poderão ser tomadas de comum acordo entre Diretoria e Conselho de
Chefes, mediante recomendação unânime da Comissão Disciplinar Local.

49.1.

Ramo Lobinho: medidas disciplinares serão avaliadas pela Roca de Conselho e Chefia da Seção;

49.2.

Ramo Escoteiro e Sênior: medidas disciplinares serão avaliadas pela Corte Honra e Chefia da Seção;

49.3.

Ramo Pioneiro: medidas disciplinares serão avaliadas pelo Conselho de Clã e Mestre Pioneiro.

50.

A decisão em todos os ramos deverá ser de conhecimento da Diretoria.

50.1. Escotistas e Dirigentes devem ser, em primeira instância, avaliados pela Comissão Disciplinar Local. Com a avaliação e
recomendação da Comissão Disciplinar Local a diretoria deve aplicar as medidas disciplinares de acordo com as normas da
U.E.B., e se necessário tomar medidas de acordo com o Código Civil Brasileiro.

Disposições Transitórias
51.

Jovens e adultos com distúrbios sociais (drogas, bebidas, problemas morais e de comportamento na sociedade)
deverão ser afastados durante o tratamento. O GEMIDT representa um movimento de formação pelo exemplo e o critério do
melhor para a maioria deverá ser utilizado.

52.

É recomendável ao jovem ou escotista que usa acessórios tais como brincos, piercings ou similares, que possam
causar qualquer tipo de dano físico, que sejam os mesmos retirados nas atividades escoteiras internas e externas. O uso
indevido ou sem o consentimento do Chefe da Seção, ainda que tenha sido o jovem ou escotista alertados, ISENTA, o
GEMIDT de qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

53.

Para toda atividade do Ramo Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro, deverá ser enviado autorizações aos pais, com no
mínimo duas semanas de antecedência, através do sistema SIGUE, com a finalidade de coletar assinaturas nas
autorizações e passar informações do evento. O jovem deve retornar com a autorização devidamente assinada no mínimo
uma semana antes da atividade. O pai ou responsável que não assinar ou enviar a autorização vetará a participação de seu
filho na atividade. Se o jovem esquecer a autorização não participará da atividade. É dever do jovem estar atento aos
eventos a se realizar a fim de ter o tempo suficiente de entregar a autorização no prazo estipulado.

54.

Todos os membros juvenis pagam taxa de manutenção mensal, cujo valor será definido anualmente em Assembleia
Geral Ordinária, por proposição da Diretoria Administrativa, que decidirá por maioria simples dos presentes, em votação
aberta, sendo posteriormente divulgado o resultado a todos e cujo pagamento ocorrerá através do carnê de pagamentos ou
boleto bancário com vencimento sempre no dia 10 de cada mês, entre os meses de março e dezembro.

54.1
Somente poderão votar em Assembleia Geral associados e contribuintes da U.E.B., vinculados ao GEMIDT, que
estiverem rigorosamente em dia com suas obrigações pecuniárias, registro e mensalidades, obedecido o prazo de
inadimplência de no máximo 60 (sessenta) dias.

55.

Este regulamento interno foi elaborado pelo Conselho de Chefes para regrar o funcionamento do Grupo Escoteiro
Marista Irmão Dionysio Tonial e aprovado pela Assembleia de Grupo e sua alteração somente será possível com a
recomendação do Conselho de Chefes e aprovação pela Assembleia de Grupo.

Viamão, 10 de março de 2012.

