
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO II PONTA DE FLECHA RAMO ESCOTEIRO/SÊNIOR 2011

Data e Local:  15 de Janeiro de 2011, São Paulo, SP, às 15:00 no G.E.Tiradentes – Parque da  
Água Branca.
Presentes: Diretor  Presidente  do  Diretor  9º  Distrito  –  Robson  Moraes,  Diretor  Vice-
Presidente do 9º Distrito – Marcos Ribeiro,  Diretor Financeiro do 9º Distrito Alex José B. 
Mangueira (Batata), Coordenador do Ramo Escoteiro do 9º Distrito – Luiz (Luiz), Chefe de 
Seção Escoteira  Tiradentes  –  Donival,  Assistente  de  Tropa Escoteira  Tiradentes  –  Ricardo 
Araujo, Chefe de Seção Escoteira Tiradentes– Flávia Siqueira, Assistente de Tropa Escoteira 
Tiradentes - Carlos Gomes, Assistente de Tropa Escoteira Tiradentes – Michael Gasparino, 
Assistente  de Tropa Escoteira  Tiradentes  –  Bruno Coimbra,  Assistente  de  Tropa Escoteira 
Quarupe – Janete Marques, Assistente de Tropa Escoteira Araguaçú – Lilian, Assistente de 
Tropa Escoteira Araguaçú – Pedro, Assistente de Tropa Escoteira Araguaçú – Alcino, Diretora-
Presidente Araguaçú – Ruth Capinam Sanção (Ruth), Chefe de Seção Escoteira Águia Branca -  
Denis. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Às 15:30, Robson abriu a reunião, sendo realizada a saudação à Bandeira Nacional conduzida 
por ele, e a oração inicial conduzida por Alex. Após a oração foi realizada uma apresentação 
sobre  os  coordenadores  da  atvidade  do  Ponta  de  Flecha  do  Ramo  Sênior  e  do  Ramo 
Escoteiro, sendo que o Silmar do Tiradentes é o coordenador da atvidade do Ramo Sênior e 
a Flávia do Tiradentes é a coordenadora do ramo escoteiro, a Chefe de Campo é a Priscila do 
Quarupe e seu assistente o  Michael do Tiradentes.
Logo em seguida foi  realizada a apresentação dos presentes, os quais  os nomes já estão 
descritos acima.
O Robson iniciou a reunião com dois assuntos em comum para os dois ramos, o local e o 
distntvo da atvidade. Robson apresentou a proposta do síto de Amador Bueno, para ser 
realizada a atvidade. Flávia perguntou se hoje no local há um banheiro em condições de uso,  
o  qual  a  resposta  foi  Sim,  perguntou se  há  no local  um abrigo onde os jovens e chefes 
possam ser acomodados para a aplicação das bases e jogos, caso chova muito no local. Em 
resposta a últma pergunta o Robson disse que no momento não. Luiz perguntou se há uma 
data para a desocupação de uma das casas, a resposta foi de que não há uma data fxa, a  
moradora que hoje ocupa uma das casas está aguardando a ligação da energia elétrica para 
poder se mudar, como ela possui 4 crianças pequenas não é uma attude escoteira fcarmos 
pressionando  a  saída  dela.  Perante  os  argumentos  todos  concordaram  com  a  idéia  de 
reservarmos o local onde foi realizado o I ELO e até o dia 18 de fevereiro de 2011,  batermos 
o martelo sobre um dos dois lugares. Flávia fcou responsável pelo contato e reserva do local  
onde foi  realizado o I  ELO.   O ramo Sênior já decidiu em reunião que esse seria  o local  
utlizado para o ponta de fecha.
Contnuando os assuntos em comum, o Robson apresentou a proposta do distntvo, que foi 
a de que se utlizasse a mesma imagem do I Ponta de Flecha, para que assim os eventos  
possam ter um logo com identdade visual, se alterando somente o número da atvidade e o 
nome para cada ramo. Todos os presentes concordaram com a ideia, sendo que a arte do 
distntvo do Ramo Sênior deverá ser  disponibilizada com antecedência devido a data da 
atvidade.
Após essas duas abordagens foram divididos os ramos, pois cada um iria conversar sobre a 
sua partcularidade da reunião,  saindo o Ramo Sênio e fcando no mesmo local  o Ramo 
Escoteiro. Luiz e Flávia apresentaram a proposta para o II Ponta de Flecha Ramo Escoteiro.
A assunto principal foi o de se fazer com que os monitores aprendam fazendo, pois somente 
assim eles terão a possibilidade de errarem e de aprenderem com a orientação dos chefes  
que estarão aplicando as bases. Foi proposto que se convidassem somente os monitores para 
essa atvidade, pois com um número menor haverá a possibilidade dos chefes darem mais 
atenção a cada monitor e assim todos possam fazer a atvidade sem fcarem jovens com 



tempo ocioso, lembrando que caso haja em uma patrulha um monitor que passará para o 
ramo sênior até o meio do ano, que a tropa convide o sucessor desse monitor para partcipar,  
pois assim ele já estará preparado para assumir o seu novo encargo de patrulha. Foi proposto  
que  todos  os  monitores  sejam informados  para  que  levem  na  atvidade  os  novos  guias 
escoteiros e que os chefes desenvolvam as atvidades com base nos novos guias, pois assim 
haverá  um  norte  para  seguir  sem  problemas  de  duplas  informações  sobre  um  mesmo 
assunto.   Flávia  colocou  em  votação  e  todos  os  chefes  concordaram  com  a  proposta 
apresentada.
Em seguida Flávia e Luiz distribuíram cópias da programação para todos os chefes e foram 
discutdos item a item da programação dos dois dias de atvidade. Se iniciou com a sugestão 
de serem realizadas 8 bases, sendo que os temas abordados serão: Base 1 – Conselho de 
patrulha, Base 2 – Corte de Honra, Base 3 – Assembléia de Tropa, Base 4 – Culto, Base 5 –  
Avaliar  o  desenvolvimento  dos  jovens  da  patrulha,  Base  6  –  Programando  a  reunião  de 
patrulha, Base 7 – Atas e documentação e Base 8 – Signifcado dos símbolos. Haverá também 
4 jogos  distribuídos  nos  dois  dias,  para que haja integração de todos os jovens.  Junto à 
programação foi entregue a idéia a qual cada base deverá se basear para desenvolver um 
jogo, dinâmica ou o que achar melhor. Flávia perguntou se alguém gostaria de comentar ou 
rever algo da programação e por unanimidade a proposta apresentada foi aprovada.
Finalizado  essa  parte,  Flávia  levantou  a  questão  de  encargos  e  responsabilidades, 
informando  que  cada  chefe  deveria  escolher  uma  base  para  o  desenvolvimento  e  que 
qualquer dúvida poderiam trar por e-mail, telefone ou da maneira que fosse melhor.
Foi aberta a escolha de bases para cada grupo e foi defnida as seguintes funções. Base 1 – 
Marcos do Guiará será o responsável pelo desenvolvimento e coordenação da base, Base 2 – 
Janete do Guarupe será a responsável pelo desenvolvimento e coordenação da base, Base 3 
– Ricardo do Tiradentes será o responsável pelo desenvolvimento e coordenação da base, 
Base 4 – Carlos do Tiradentes será o responsável pelo desenvolvimento e coordenação da 
base, Base 6 – Marcos do Guiará será o responsável pelo desenvolvimento e coordenação da 
base, Base 7 – Lilian do Araguaçú será a responsável pelo desenvolvimento e coordenação da 
base, Base  8  –  Lilian  do  Araguaçu  e  Janete  do  Guarupe  serão  as  responsáveis  pelo 
desenvolvimento  e  coordenação  da  base.  Todos  os  jogos  e  entrega  das  cartas  pregos 
apresentadas serão de responsabilidade da Priscila e Michael. Foram apresentadas outras 
funções para o auxilio  do desenvolvimento da  atvidade,  fcando a divisão  e  encargo da 
seguinte maneira. Responsável pela entrega de 4 pirógrafos no dia da atvidade – Ruth do 
Araguaçú, Responsável pela compra e preparo de 4 bastões de patrulha – Janete do Guarupe,  
Responsável pela confecção de 4 bandeirolas (Lobo, Touro, Corvo e Maçarico) – Lilian do 
Araguaçú, Responsável pela entrega de materiais diversos para serem utlizados no fogo de 
conselho pelos jovens - Lilian do Araguaçú, Responsável pela confecção de bandeirolas de 
efciência  –  Nayte  do  Tiradentes,  Responsável  pela  Cozinha  –  Denis  do   Água  Branca, 
Responsável  pelo  preparo  da  fogueira  para  o  fogo  de  conselho  –  Carlos  e  Donival  do 
Tiradentes,  Responsáveis  para auxiliarem a Priscila  e o Michael na inspeção – Marcos do 
Guiará e Ricardo do Tiradentes.
Flávia e Luiz informaram que fcou em aberto um responsável para a Base 5, Flávia fcou de 
entrar em contato com os grupos que não puderam comparecer na reunião e averiguar a 
possibilidade de um responsável  pelo desenvolvimento dessa  base.  Ficou em aberto um 
responsável pela enfermaria, o Denis do Água Branca pediu a palavra e se propôs a averiguar 
com a sua namorada que é enfermeira a possibilidade de partcipar da atvidade, o Carlos do  
Tiradentes pediu a palavra e se propôs a averiguar com a sua esposa que é enfermeira a 
possibilidade de partcipar da atvidade, o Donival do Tiradentes pediu a palavra e se propôs 
a averiguar com uma mãe de sua tropa que é enfermeira a possibilidade de partcipar da 
atvidade. 
Flávia colocou em votação a ideia de que té o dia 29 de Janeiro os chefes passarão por e-mail  
para a Flávia a opinião de seus monitores sobre o que gostariam de aprender no II Ponta de  



Flecha.  Até  o  dia  05  de  Fevereiro  os  chefes  deverão  passar  para  a  Flávia  por  e-mail  a 
descrição do desenvolvimento da base que cada um fcou responsável.  Por unanimidade 
essas datas fcaram fechadas.
Marcos  perguntou sobre o material  de campo e o Michael  deu a sugestão de que cada 
patrulha seria “apadrinhada” por um grupo escoteiro, que será o responsável por levar o 
material de campo necessário para a montagem  e que entregará aos cuidados da Priscila e 
Michael  que devolverão no fnal  da atvidade conforme foi  entregue.  Todos os presentes 
concordaram e a  divisão  fcou,  Patrulha  Lobo –  Tiradentes,  Patrulha  Touro  –  Tiradentes, 
Patrulha Corvo – Araguaçú e Patrulha Maçarico – Quarupe. Flávia vai passar por e-mail os 
itens do material de campo.
Flávia apresentou alguns valores já pensados pela coordenação da atvidade juntamente com 
o Alex e chegou-se aos valores de R$ 30,00 para o jovem e R$ 15,00 para os chefes, incluso 
refeição, distntvo e certfcado. O transporte será por conta de cada grupo. A camiseta será  
a parte, assim que a coordenação tver o valor passará para os chefes o mais rápido possível.  
O pagamento do evento e a folha de rosto com os nomes de todos os partcipantes deverá 
ser entregue para o Alex (Batata), na últma reunião dia 26 de fevereiro, após essa data não 
será permitda a inscrição de nenhum chefe e nem jovem. O Luiz pediu a palavra e frisou que 
a primeira reunião com todas as informações necessárias já estão sendo passadas com 3 
meses de antecedência do evento, havendo tempo para que todos os grupos possam se 
organizar  com  seus  monitores,  pais  e  diretorias.  No  dia  12  de  março,  primeiro  dia  da 
atvidade, os chefes deverão levar as autorizações devidamente assinadas pelos pais. O Alex 
pediu a palavra e ressaltou que autorizações feitas a mão ou fora do modelo padrão do 
distrito não serão aceitas, lembrando que todas essas normas existem para segurança de 
nossos jovens e adultos.

Não  havendo  outras  manifestações,  foi  feita  a  oração  de  encerramento  por  Janete,  e  a 
reunião  foi  encerrada  às  17:10  horas  pelo  Coordenador  do  Ramo  Escoteiro. 
------------------------------------------------------------------

Sem mais, eu, Flávia Siqueira, lavro esta ata. -------------------------------


