
São Paulo, 21 de março de 2009.

Ata de Reunião do Escotistas do Ramo Lobo do 9º Distrito

Presentes: 241º GE Quarupe: Alessandra, Daniel, Luciana, Sabrina, 107º GE Tiradentes: Ricardo, Patrícia, 
Sandra, Ilda e 154º. GE Tabapuan: Janete, Diretoria Distrital: Robson (Diretor Presidente)

Pauta:

• Apresentação da nova coordenação do ramo no distrito, Levantamento das alcatéias, Sugestões de 
atividades, Caçada 2009, Calendário e Assuntos Gerais

A reunião, realizada na lanchonete Blck Dog da Rua Dra. Germaine Burchard, teve inicio às 18h50min 
com uma breve apresentação dos presentes e o encerramento estava previsto para as 20h00min.

Os presentes foram informados que a nova coordenação do ramo está formada pela Alessandra como 
coordenadora e a Patrícia como assistente de coordenação e que a atual situação do distrito é de 7 Grupos 
Escoteiros, havendo 8 alcatéias, com aproximadamente 75 lobos. Dos escotistas, 3 são portadores do nível 
avançado  (IM´s)  e  11  ainda  não  cursaram o  preliminar.  Foi  informado  pelo  Robson  um possível  curso 
preliminar distrital que será informado assim que o calendário do distrito estiver disponível. A Alessandra 
explicou como está funcionando o novo esquema para fechamento de nível. Nos dias 3 e 4 de abril haverá o 
curso técnico da Jangal.

A Patrícia deu a sugestão de uma atividade de um dia, conhecido como “Caçada”,  com todos os grupos do 
distrito. Ficou determinado que a Luciana, com ajuda da Janete, ficará responsável por levantar o número de 
participantes e quanto financeiramente foi movimentado nos últimos Rallys.

Para  a  Caçada  de  Lobinhos  foi  apresentada  duas  propostas,  de  participar  com outro  distrito  ou  de 
organizarmos a nossa. Por votação ficou decidido que nós iremos organizar uma própria no dia 24 de maio. O 
local será o Parque da Água Branca, caso não seja possível por algum motivo, outro local sugerido foi o 
Parque Anhanguera.

Como tema sugerido foi os animais baseado no Livro da Jângal e usando as áreas de desenvolvimento do 
Ramo.

Já foram definidos as 06 bases:
-  Baghera –  Ge Quarupe
-  Baloo  - Ge Guiará ( por sugestão da Janete)
-  Kaa – GE Tiradentes ( alcatéia manhã)
-  Rikki Tivi Tavi – Ge Tiradentes ( alcateia tarde)
-  Kotick – Ge Tabapuã
-  Francisco – Ge Quarupe

 O valor da inscrição é de R$15,00 por criança. A montagem das bases será no dia do evento a partir das 
8h00. Nesta primeira atividade distrital os mateirais de bases serão por conta dos grupos escoteiros. Os lobos 
deverão chegar as 8h30 e a abertura da atividade será as 9h00min, com previsão de encerramento para as 
16h00. O valor para os adultos (escotistas, voluntários e pais) ainda será definido, bem como qual será a 
estrutura de apoio necessária e os responsáveis : Segurança, Infra-estrutura, Informações, recepção, etc.

 A coordenação deverá  estar informando quando nos reuniremos novamente para fecharmos  os pontos 
que estão faltando.

Sem mais, a reunião foi encerrada as 20h08min.
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