
São Paulo, 28 de abril de 2009

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA DISTRITAL - 2009

Presentes: Robson (Diretor Presidente), Alex (Diretor Financeiro), Erick (Diretor Administrativo), 
Janete  (Coordenadora  de  Recursos  Adultos),  Patrícia  (Coordenadora  Adjunta  do  Ramo Lobinho),  Luiz 
(Coordenador do Ramo Escoteiro).  Ausência Justificada: Alessandra (Coordenadora do Ramo Lobinho) 
avisou que está muito gripada.

Após a  oração,  a  reunião teve início às  19h20, nas  dependências do Colégio Eco,  para tratar  a 
seguinte pauta: Diagnóstico dos GE´s do Distrito; Nomeações; Acordos Mútuos; Caçada Distrital; Ponta de 
Flecha Distrital; Agenda Distrital; Formação; Assuntos em aberto.

O ch Robson iniciou a reunião comunicando que visitou os GE´s Águia Branca e Kamayurá (que não 
faz parte do Distrito mas que, naquela data, recebera os GE´s Araguaçu e a alcatéia do GE Tabapuan para 
uma atividade). Foi feita ainda uma visita ao GE Guiará porém não havia ninguém na sede. Relatou ainda a 
visita ao acampamento da tropa sênior do GE Águia Branca no Centro de Formação de Soldados, e os 
contatos por e-mail  com escotistas e dirigentes do GE Tiradentes, Orzel Bialy e Guiará.  Em termos de 
diagnóstico, os presentes expuseram a situação em suas Unidades Locais e naquelas que se tem contato mais 
estreitos. Foi constatado que algumas unidades locais necessitam de maior apoio do Distrito, em especial os 
GE´s Guiará e Orzel Bialy. Foi acertado que durante o mês de maio seriam feitos contatos com as diretorias 
das referidas unidades locais e oferecido apoio.

Foram ratificadas  as  nomeações dos  dirigentes  indicados durante  o  Indabão,  a  saber:  Alex  José 
Mangueira  (Diretor  Financeiro),  Erick  Dias  Francisquini  (Diretor  Administrativo),  Janete  Arasaki 
(Coordenadora de Recursos Adultos), Alessandra da Silva (Coordenadora do Ramo Lobinho) Patrícia Diniz 
(Coordenadora Adjunta do Ramo Lobinho), Luiz Roberto Gomes de Sá (Coordenador do Ramo Escoteiro), 
Gabriel Silva de Jesus (Coordenador do Ramo Sênior), Alexandre Ferjes Neto – Lecão (Coordenador de 
Eventos). Foi considerado que não há ainda coordenador para o ramo Pioneiro. 

A respeito da deliberação da UEB que trata na nomeação dos escotistas das unidades locais, a ch 
Janete  ficou  encarregada  de  verificar  junto  à  diretoria  regional  como  deve  proceder,  assim  como  os 
respectivos Acordos de Trabalho Voluntário.

Sobre a Caçada Distrital, a ch Patrícia expôs as necessidades e expectativas em relação ao evento. 
Foi questionado o custo e então acordado que deveria ser reduzido ao mínimo possível. O ch Robson expôs 
a posição do GE Araguaçu em não participar do evento por razões pessoais.  A ch Patrícia expôs ainda a 
posição da ch Alessandra em cancelar o evento caso não atinja 50 membros juvenis inscritos. Tal posição foi 
vetada  pela  Diretoria  Distrital,  que  ponderou  sobre  a  realização  do  evento  com  qualquer  número  de 
participantes. Foi ainda acertada uma força-tarefa dos GE´s Tiradentes Quarupe para viabilizar o evento, que 
não contará mais com 6 bases e sim com quatro. A ch Patrícia acredita ser possível chegar à casa dos R$ 
8,00 por criança e R$ 5,00 por adulto. Foi ainda acertado que durante a Caçada, deverá ser montada uma 
base para divulgação do escotismo, indicando as pessoas ao GE Guiará.

Sobre o Ponta de Flecha, foi considerado que os e-mails postados na lista distrital devem ser feitos 
de maneira mais  cuidadosa,  evitando a  exposição dos dirigentes  e  do Distrito,  sobretudo em relação à 
linguagem e aos erros gramaticais. Considerando a visita do ch Robson ao local anteriormente sugerido, foi 
constatada a inviabilidade da realização do evento no Centro de Formação de Soldados. Foi então sugerido 
o Clube Escola Pelezão, que foi aprovado. Em termos das condições gerias, foi sugerida a taxa de R$ 25,00 
e a alimentação realizada em cozinha central. O ch Luiz, encarregado do evento, expôs algumas idéias 
quanto à sua realização, ficando acertada a divulgação de circular específica do mesmo. Em relação á dta, 
foi sugerida e aprovada a alteração para os dias 30 e 31 de maio.
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Em relação à agenda distrital, foi apresentada a proposta de que as reuniões deveriam seguir sempre 
um cronograma já estipulado previamente, para que todos pudessem se programar. Foi ainda considerado 
que os modelos de reunião geral são extremamente desgastantes e que sempre s mesmas pessoas participam, 
havendo muitas ausências.

Desta maneira, foi proposto que sejam alternadas reuniões entre a diretoria distrital e os dirigentes 
dos Grupos Escoteiros, apontando inicialmente a segunda terça-feira de cada mês, sempre no Colégio Eco 
(Rua Roma, 575, Lapa) como na tabela a seguir:

Data: Caráter:
9 de junho Diretoria Distrital com Diretorias dos Grupos Escoteiros

14 de julho Diretoria Distrital
11 de agosto Diretoria Distrital com Diretorias dos Grupos Escoteiros

8 de setembro Diretoria Distrital
13 de outubro Diretoria Distrital com Diretorias dos Grupos Escoteiros

10 de novembro Diretoria Distrital
15 de dezembro Diretoria Distrital com Diretorias dos Grupos Escoteiros

Já em relação aos escotistas, ficou acertado que o Distrito deve incentivar as reuniões específicas 
para eventos, pois são mais atraentes e a prática revela que é mais funcional. Além disso, deve-se investir 
em oficinas  de  formação  e  cursos,  propiciando  assim uma aprendizagem pela  prática  (planejamento  e 
execução  de  eventos,  participação  em oficinas  e  cursos),  mais  adequada  ao  método  escoteiro  do  que 
reuniões burocráticas.

Em relação à formação, a ch Janete se prontificou a verificar a possibilidade de realização de um 
Curso Preliminar até o mês de julho, com local no GE Tabapuan, no auditório da SABESP.

Como assunto  geral,  a  ch  Patrícia  comentou  a  respeito  da  possibilidade  do  Distrito  auxiliar  na 
atividade relativa ao Dia do Meio Ambiente junto à empresa Price Westinghouse. Após esclarecimentos, a 
ch Patrícia ficou responsável por alinhar as questões relativas ao evento e comunicar aos demais.
Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada às 22h30.


