
São Paulo, 24 de março de 2009

ATA DA REUNIÃO DOS ESCOTISTAS DO RAMO ESCOTEIRO E SENIOR 
9º DISTRITO ESCOTEIRO

Presentes: 151º. GE Águia Branca: Gabriel (coordenador do Ramo Sênior),  172º. GE Araguaçu: Erick (dirigente 
distrital), Lorena, 241º. GE Quarupe: Luiz (coordenador do Ramo Escoteiro), Priscila, Mário, 107º. GE Tiradentes: 
Alex (dirigente distrital),  Diretoria Distrital: Robson (Diretor Presidente)

Pauta: Apresentação dos coordenadores de ramo, Diagnóstico dos ramos Escoteiro e Sênior e Ponta de Flecha Distrital.

A reunião teve início às 19h35, após oração. Os presentes fizeram uma breve apresentação pessoal e 

dos ramos onde atuam. Após as considerações dos GE´s presentes e a ponderação do Ch Robson a respeito da 

situação dos GE´s ausentes, foi constatado que o Distrito conta atualmente com 8 tropas escoteiras (duas do 

GE Tiradentes) e cerca de 120 jovens, distribuídos em 25 patrulhas. Já em relação ao ramo sênior, somente há 

efetivo em 6 GE´s do Distrito, com aproximadamente 50 jovens em 11 patrulhas. 

Em ambos os casos houve consenso de que os atuais monitores e submonitores são novos e necessitam 

de oportunidades de treinamento específico. Daí a necessidade do Ponta de Flecha.

Foram considerados propostas de local e de data, ficando o indicativo dos dias 15 e 16 de maio para o 

evento.  O Ch Gabriel  se responsabilizou por verificar a viabilidade de utilizar o Centro de Formação de 

Soldados da PM, em Pirituba, pois acampará no próximo feriado de 21 de abril naquele local. Foi  feito  um 

levantamento  de  assuntos  possivelmente  abordados  no  evento  e,  entre  as  sugestões,  foram  apontadas: 

Liderança, Espiritualidade, Mística e Tradições, Distintivos Especiais, Como conquistar especialidades, Corte 

de Honra, Conselho de Patrulha, Encargos de Patrulha, Bússola, Orientação, Primeiros Socorros, Transporte 

de feridos, Nós especiais, Preparando a Patrulha para o Fogo de Conselho, Cozinha, Cozinha Mateira, Subida 

guiada e Rede de ráfia.

Em relação à alimentação, foram dadas idéias quanto ao preparo pela própria patrulha e a possibilidade 

de se fazer uma cozinha central, ficando o tema para próxima reunião.

O ch Robson se responsabilizou quanto a elaboração de uma Carta aos Monitores do Distrito para que 

pudesse ser captado o interesse dos mesmos em relação ao evento.

O ch Mário ficou encarregado da elaboração do logo do evento e de orçar um possível lenço para o 

evento, assim como um material promocional.

Sem mais para discutir, a reunião foi encerrada às 22h15.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
- Região de São Paulo -

9º Distrito Escoteiro – Lapa
Ponta de Flecha Escoteiro e Senior



De acordo  com o  planejado  desde  nosso  Indaba  Distrital,  enos  próximos  dias  30  e  31  de  maio 

realizaremos o primeiro Ponta de Flecha Escoteiro e Sênior do 9º Distrito – Lapa. Conforme solicitação dos 

escotistas e consulta aos jovens estamos programando um evento com a “cara” do nosso Distrito. Será uma 

atividade com temas  técnicos, do Programa de Jovens e de liderança, com a participação de monitores e 

submonitores. Uma oportunidade para aprender,  ensinar e,  posteriormente compartilhar essas informações 

com os demais membros da patrulha e do Grupo Escoteiro!

O Ponta de Flecha será em sistema de bases, com os Grupos Escoteiros participantes assumindo uma 

ou duas bases conforme consulta anterior.

Estamos todos ansiosos para mais uma vez reunir os Ramos Escoteiro e Sênior do nosso Distrito!

Principais informações:

Data: 30 e 31 de maio de 2009

Local: Clube Escola Alto da Lapa – Pelezão / Rua Belmont, 957.

Horários: chegada 7h / encerramento 16h

Taxa de participação: R$ 25,00 escoteiro(a) e sênior/guia – 

  R$ 15,00 escotista

(está incluso na taxa: alimentação, distintivo e certificado, materiais das bases e de secretaria)

Data limite para pagamento: 27/05/2009

Depósitos em nome de:

Alex Jose Bezerra Mangueira (Diretor Financeiro do Distrito) - CPF 322.923.758.77

Banco Bradesco - Agencia: 2678 - Conta Corrente: 0005458-5

Favor fazer depósito identificado ou mandar o comprovante para o email alex_faiter@yahoo.com.br

Telefones: 11 3892-8366, 11 7380-6247, 77 9745-9768

Fichas de inscrição

Individual, do Grupo Escoteiro e Relatório de Inscrição - Entregar no dia no ato do credenciamento

As fichas de inscrição com o relatório digital deve ser enviada por e-mail até o dia 25 de maio de 2009 

para luide1976@yahoo.com.br.

mailto:luide1976@yahoo.com.br


Credenciamento

O credenciamento será feito a partir das 7h até as 8 h. No credenciamento o responsável pelo Grupo na 

atividade deverá entregar as fichas de inscrições individuais  com as assinaturas do Diretor Presidente de 

Grupo e do responsável  pelo membro juvenil  no evento,  assim como apresentar as autorizações e fichas 

médicas. Também deverá entregar o kit de patrulha solicitado para cada Grupo Escoteiro abaixo relacionado:

Kit de patrulha por Grupo Escoteiro – Um por tropa participante

 (todos devidamente identificados)

Kit de primeiros socorros

Material de Campo

02 barracas de 5 pessoas

01 lona para toldo

01 facão

01 machadinha

02 serras ou serrote

01 lampião completo

01 marreta ou porrete

Cozinha

01 jarra plástica para suco

04  recipientes  médios  para  transportar 

alimentação da cozinha até o campo

01 faca de cozinha

(a alimentação será fornecida pronta porém será necessário pega-la 
na intendência de campo e transporta-la até o campo de patrulha)

Importante:

 Não serão aceitas inscrições de escoteiros/as que não estejam registrados no Grupo Escoteiro e de 

Grupos sem o registro em dia com a UEB, conforme normas da UEB SP;

 O  material  individual  deve  ser  para  dois  dias  e  com  kit  de  alimentação,  todos  devidamente 

identificados;

Contatos – ramo escoteiro: luide1976@yahoo.com.br     ramo sênior: anjo580@hotmail.com

IMPORTANTE: No dia 23 de maio, sábado, faremos nossa última reunião para acertos dos detalhes 

finais. É importante a participação de, pelo menos, um representante adulto de cada Grupo Escoteiro.

Em caso de dúvidas,  entre em contato com os coordenadores dos ramos:

Luiz   (ramo Escoteiro)  8183-8456 e  Gabriel  (ramo Sênior)  71990389

VAMOS CONSTRUIR JUNTOS O NOSSO DISTRITO!

Sempre Alerta!

Diretoria Distrital

mailto:anjo580@hotmail.com
mailto:luide1976@yahoo.com.br

