
CARTA DE ADESTRAMENTO No. 04 
 

ATAS DE REUNIÃO 
 
 
 
Ata de Reunião é um documento que formaliza 
tudo o que foi discutido em uma reunião 
oficial entre duas ou mais pessoas.  
 
Ela pode ser resumida ou detalhada e é usada 
em qualquer ocasião onde se precisa documentar 
decisões importantes.  

 
 
Quem é responsável pela elaboração 
da Ata é sempre o Secretário ou 
Escriba escolhido por voto entre os 
presentes na reunião, e pode ser 
qualquer um dos presentes. Ele 
anota tudo o que foi discutido e 
decidido e depois transcreve (passa 
a limpo) para o Livro-Ata.  
 
Atas podem ser escritas a mão ou 

digitadas, dependendo da necessidade. 
 
 
Com a Ata tudo o que é discutido passa a ter 
valor legal.  
 
 
Todos os participantes devem assinar a Ata, 
quando for numero pequeno, ou devem assinar 

uma lista de presença.  
 
 
 
Na Tropa Escoteira a Ata é sempre usada em 
todos os três órgãos da Tropa, com seus 
respectivos Livros-Ata: A Corte, a Assembléia e 
o Conselho de Patrulha. 
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Modelo de Ata de Corte de Honra, Assembléia de Tropa ou 
conselho de Patrulha - O que escrever no livro-Ata de cada 
órgão: 
 
 
Anotações da (Corte de Horna / Assembléia da Tropa XYZ / Conselho da Patrulha ABC) 
do dia (00) de (mês) de 20(XX) 
 
Membros Presentes: 
 
(quando for Corte) 
Fulano de Tal – Monitor da Patrulha A 
Beltrano de Tal – monitor da patrulha B 
Cicrano de Tal – monitor da patrulha C 
Deltrano de Tal – monitor da Patrulha D – ausente, ou quando for submonitor, 
escrever: submonitor representando Fulano de Tal 
Presidente: Fulano de Tal 
Escriba (ou secretário): Deltrano de Tal 
 
(quando for Assembléia) 
Patrulha A 
Fulano de Tal 
Beltrno de Tal 
Cicrano de Tal 
Deltrano de Tal 
  
Patrulha B 
Fulano de Tal 
Beltrno de Tal 
Cicrano de Tal 
Deltrano de Tal 
Etc... 
(marcar todos os elementos presentes da tropa) 
 
Presidente: Fulano de Tal 
Escriba (ou secretário): Deltrano de Tal 
 
(Quando for conselho) 
Fulano de Tal 
Beltrno de Tal 
Cicrano de Tal 
Deltrano de Tal 
Presidente: Fulano de Tal 
Escriba (ou secretário): Deltrano de Tal 
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Assuntos abordados na Pauta: 

1. Ratificar eleição do Monitor(a) da Patrulha D 
2. Aprovar a progressão dos Elementos da Patrulha B 
3. Definir atividades propostas para o 2º. Semestre 
4. Advertir elemento Feltrano de Tal da Patrulha C por comportamento inadequado 
5. Etc... 

 
Foi feita a saudação à Bandeira e a Oração de Abertura. Em seguida o Presidente 
declarou aberta a sessão. 
 
MODELO RESUMIDO: 
Tópico 1 – Ratificar eleição do Monitor(a) da Patrulha A 
- elemento (nome) da Patrulha A eleito para o cargo de MONITOR por votação (ou 
aclamanção) pela Patrulha. Ata do Conselho de Patrulha apresentado na Corte.  
- Foi perguntado a cada membro da corte se concorda com a eleição . Cicrano de Tal e 
Beltrano de Tal discordam da nomeação – motivos: o candidato ainda não tem 
experiência suficiente e não tem comportamento adequado para o cargo - está sempre 
gritando e falando muitos palavrões.  
- Presidente lembra aos membros presentes que a Patrulha é nova e que todos os 
elementos são inexperientes, 
- Presidente sugere que o submonitor da patrulha C deva ser remanejado para a 
patrulha para ajudar a formar os elementos, assumindo o cargo de monitor interino até 
que todos estejam mais experientes e treinados, e também possa indicar quem seria o 
candiato mais adequado.  
- Todos votam a favor – decidido que o submonitor será colocado interinamente na 
monitoria para treinar a patrulha. 
 
Tópico 2 - Aprovar a progressão dos Elementos da Patrulha B 
- Beltrano de Tal, Monitor da Patrulha B. Beltrano indica os elementos aptos a receber 
progressão de trilha: Zezinho, Huguinho, Luizinho e Chicãozinho.  
- Diz que todos cumpriram as etapas do guia de progressão. O chefe Tal também revisou 
os mesmos. Indica que os mesmos participam ativamente das atividades e que cumprem 
com a lei e a promessa satisfatoriamente.  
- Presidente pergunta se todos os monitores concrodam. Todos concordam .  
- Presidente pergunta ao chefe se ele concorda com a outorga das progressões. O chefe diz 
que está de acordo .  
_ Progressões aprovadas para Zezinho, Huguinho, Luizinho e Chicãozinho. 
 
Etc... 
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MODELO DETALHADO 
Tópico 1 – Ratificar eleição do Monitor(a) da Patrulha A 
O Presidente menciona que o elemento (nome) da Patrulha A foi eleito para o cargo de 
MONITOR por votação (ou aclamanção) pelos elementos da Patrulha, conforme Ata do 
Conselho de Patrulha, registrado no Livro Ata Patrulha, apresentado para verificação da 
Corte. Em seguida pergunta a cada membro presente se concorda com a eleição . Cicrano 
de Tal discorda da eleição por acreditar que o candidato ainda não tem experiência 
suficiente e por não ter comportamento adequado para o cargo, pois está sempre gritando 
e falando muitos palavrões. Beltrano de Tal concorda com Cicrano nos argumentos e 
também vota contra. O presidente lembra aos membros presentes que a Patrulha é nova e 
que todos os elementos são inexperientes, e sugere que o submonitor da patrulha C deva 
ser remanejado para a patrulha para ajudar a formar os elementos, assumindo o cargo de 
monitor interino até que todos estejam mais experientes e treinados, e também possa 
indicar quem seria o candiato mais adequado. E pregunta em seguida se todos estão de 
acordo. Todos concordam, assim o submonitor será colocado interinamente na monitoria 
para treinar a patrulha. 
 
Tópico 2 - Aprovar a progressão dos Elementos da Patrulha B 
A seguir o Presidente passa a aplavra para Beltrano de Tal, Monitor da Patrulha B. 
Beltrano indica os elementos que estão aptos a receber suas progressões de trilha, que são 
Zezinho, Huguinho, Luizinho e Chicãozinho. Diz que todos cumpriram as etapas do 
guia de progressão e que o chefe Tal também revisou os mesmos. Indica que os mesmos 
participam ativamente das atividades e que cumprem com a lei e a promessa 
satisfatoriamente. O Presidente pergunta aos demais monitores se todos concrodam. Todos 
concordam que os mesmos estão aptos. O presidente pergunta ao chefe se ele concorda com 
a outorga das progressões. O chefe diz que está de acordo .  
 
Etc... 
 
 
Para qualquer dos modelos - RESUMIDO OU DETALHADO 
 
Terminadas as dicussões sobre todos os tópicos, todos levantam para a oração de 
encerramento e saúdam a bandeira. O presidente declara encerrada a Sessão. 
Assinam esta ata: 
 
Fulano de Tal Reg. UEB 1234    Cicrano de Tal Reg. UEB 5678 
 
 
Beltrano de Tal Reg. UEB 4321    Deltrano de Tal Reg. UEB 8901 
 


