
Reunião de Formação do 9º Distrito Escoteiro

Reuniram-se no dia 31 de março de 2007, na sede do 208º Grupo Escoteiro Guiará, com o objetivo de deliberar 

pela  escolha  dos  dirigentes  distritais,  representantes  das  seguintes  unidades  locais:  107º  Grupo  Escoteiro 

Tiradentes, 154º Grupo Escoteiro Tabapuan, 241º Grupo Escoteiro Quarupe, 179º Grupo Escoteiro Araguaçu, 208º 

Grupo Escoteiro Guiará.

A abertura deu-se às 18h30, aos a oração proferida pelo escotista Robson Alexandre de Moraes, do 241º GE 

Quarupe. Para a condução dos trabalhos foi indicado o dirigente Silvério, do 107º GE Tiradentes, responsável 

provisório pelo Distrito e como secretário o escotista Robson, qualificado acima.

Após uma breve exposição sobre os objetivos da reunião, foi sugerida uma rápida apresentação dos presentes, 

para que todos pudessem se conhecer e obter também referências sobre os Grupos Escoteiros representados na 

reunião.

Após as apresentações, o escotista Robson sugeriu que fossem discutidos inicialmente alguns eixos centrais para o 

funcionamento do Distrito.  O dirigente Silvério propôs que os dirigentes distritais,  minimamente nas gestões 

iniciais, não pertencessem ao mesmo Grupo Escoteiro e que fosse garantida a rotatividade isto é, que na próxima 

gestão se assumisse como compromisso a participação de dirigentes dos Grupos Escoteiro não contemplados na 

primeira gestão, para que todos possam colaborar com o processo de implementação desta nova subdivisão da 

região escoteira de São Paulo. O dirigente José, do 179º GE Araguaçu, reforçou a idéia e relembrou, juntamente 

com outros presentes, o funcionamento do antigo quinto distrito da Lapa. A proposta foi aclamada pelos presentes. 

O escotista Fernando, do 107º GE Tiradentes, expôs idéias quanto à integração entre os Grupos do Distrito a partir 

da elaboração de planos de metas específicos, mas que estariam interligados e integrados a um plano de metas 

distrital. Manifestou ainda as experiências positivas do GE a que pertence no tocante à obrigatoriedade do Curso 

Informativo aos pais e responsáveis pelos jovens ingressantes no GE. A dirigente Lea, do 241º Quarupe discorreu 

sobre a importância das atividades comunitárias e de se estabelecer diálogo com os órgãos públicos municipais e 

estaduais e demais entidades da sociedade civil organizada. O escotista Milton, do 208º GE Guiará reforçou a 

idéia e apresentou, juntamente com o dirigente Paulo do 208º GE Guiará, de se fazer e reforçar atividades, como a 

desenvolvida pelo GE a que pertencem e desenvolvida junto à Igreja da Pompéia e ao supermercado Pão de 

Açúcar.  O  dirigente  José  questionou  se,  acaso  houvesse  convite  de  instituições  de  outros  credos  religiosos, 

também atenderiam prontamente. Os presentes afirmaram que sim, desde que não ferissem os ideais escoteiros. O 

escotista Milton ressaltou a necessidade de se recriar os laços de amizade existente entre os pertencentes aos 

diversos Grupos Escoteiros do Distrito, tese reforçada pelo dirigente José.
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O dirigente Silvério sugeriu então que se iniciasse a definição dos perfis necessários para a escolha dos dirigentes 

do  Distrito.  O  escotista  Robson  propôs  que  se  escolhesse  um  Diretor-Presidente  e  outros  dois  diretores  à 

semelhança dos Grupos Escoteiros e conforme sugestão da Direção Regional. O Dirigente Silvério sugeriu que os 

dirigentes fossem pensados conforme perfis específicos. O dirigente Alexandre, do 154º GE Tabapuan sugeriu que 

um dos dirigentes deveria ter maior atuação na área de programa de jovens, outro na área de formação e um 

terceiro, no caso o presidente, com perfil administrador. O escotista Robson retirou sua proposta, após discussão e 

esclarecimento. Abertas as manifestações dos interessados, nenhum dos presentes se voluntariou para o exercício 

das funções. Muitas propostas foram colocadas paralelamente, em tom de brincadeira ou mesmo de incentivo. O 

escotista  Robson propôs  então  três  nomes para  a  direção  do distrito,  a  saber:  escotista  Alcino,  do  179º  GE 

Araguaçu, para presidente e para diretores o escotista Fernando do 107º GE Tiradentes e o dirigente Alexandre, do 

154º GE Tabapuan.

O escotista Alcino manifestou-se lisonjeado mas justificou a impossibilidade de assumir tal responsabilidade por 

motivos particulares. Os demais, no entanto, manifestaram-se favoráveis e dispostos a enfrentar o desafio.

Os presentes,  a  partir  da manifestação do dirigente Silvério,  sugeriram a indicação do escotista  Robson, que 

agradeceu  o  convite  mas  manifestou  a  impossibilidade  de  aceita-lo  no  momento.  Foi  então  indicado,  pelo 

dirigente Silvério, o dirigente Paulo Saldanha, do 208º Guiará, que recebeu o apoio dos presentes e aceitou o 

convite para assumir a função de dirigente distrital, mediante o compromisso de ser auxiliado pelas principais 

lideranças do Distrito. Imediatamente, os dirigentes José, Lea e Saldanha e o escotista Robson prontificaram-se a 

auxilia-lo no que for preciso.

Os três dirigentes do 9º Distrito Escoteiro foram então aclamados pelos presentes e saudados com uma palma 

escoteira. Após isso, o escotista Robson sugeriu para o mês de maio a realização de um Indaba Distrital para que 

os coordenadores dos ramos e das áreas estratégicas fossem devidamente indicados por seus pares. A proposta foi 

aclamada pelos presentes. O dirigente Paulo sugeriu a articulação dos GE’s presentes para que comparecessem à 

uma missa na Igreja da Pompéia no dia 22 de abril, em homenagem ao Dia do Escoteiro, ficando ele próprio de 

averiguar possibilidades e horário.

O escotista Fernando ficou encarregado de comunicar à Direção regional a composição da diretoria distrital, uma 

vez que o mesmo também integra equipes regionais (formação e comunicação).

A mesa  diretora  agradeceu  os  anfitriões  do  208º  Grupo Escoteiro  Guiará  puxando uma palma escoteira  em 

agradecimento à cessão do local  para  a reunião e ao oferecimento do lanche aos presentes  e,  para  finalizar, 

convidou o escotista Milton, também integrante da EDESP para conduzir a reflexão de encerramento.

Foi assinalada a ausência de representantes do 151º Grupo Escoteiro Águia Branca, pertencente à jurisdição do 9º 

Distrito e que havia confirmado participação. Isto feito, a reunião foi encerrada às 20h35.

Eu, Robson Alexandre de Moraes, lavrei a presente ata.
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