
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO II PONTA DE FLECHA RAMO ESCOTEIRO 2011

No dia 12 de Fevereiro de 2011, às 19:00 no G.E.Tabapuã na sede que fca localizada dentro da Sabesp na 
Av. Professor Afonso Bovero, houve a segunda reunião do II Ponta de Flecha do Ramo Escoteiro. Na 
reunião do Ramo Escoteiro estavam presentes: Diretor Presidente do Diretor 9o Distrito – Robson 
Moraes, Coordenador do Ramo Escoteiro do 9o Distrito – Luiz (Luiz), Chefe de Seção Escoteira Tiradentes– 
Flávia Siqueira, Assistente de Tropa Escoteira Tiradentes – Michael Gasparino, Assistente de Tropa 
Escoteira Tiradentes – Bruno Coimbra, Chefe de Seção Escoteira Quarupe Priscila, Assistente de Tropa 
Escoteira Quarupe – Janete Marques, Assistente de Tropa Escoteira Araguaçú – Lilian, Diretora-Presidente 
Araguaçú – Ruth Capinam Sanção (Ruth), Assistente de Tropa Tabapuã – Patricia Diniz. Às 19:30, Flávia 
abriu a reunião, sendo realizada a saudação à Bandeira Nacional conduzida por ela, e a oração inicial  
conduzida por Bruno. Após a oração foi realizada a apresentação dos distntvos e camisetas, Luiz  
apresentou dois valores para a confecção das camiseta, o valor aprovado foi o de R$ 17,00 por camiseta  
em qualquer tamanho. Luiz e Flávia falaram novamente da importância da data de pagamento da taxa do  
evento que deverá ser feita na próxima reunião que será no dia 26.02 e que o valor da camiseta é a parte 
do valor da inscrição. Flávia comentou sobre as possibilidades de locais para o evento, não sendo mais  
possível ser realizado na data marcada no G.E. Tabapuã, foi feita uma votação para a possibilidade da  
data ser alterada para os dias 5 e 6 de Março, Michael e Patricia levantaram a informação que será na  
data do carnaval e por maioria de votos a data do evento permanecerá nos dias 12 e 13. O Luiz levantou a  
possibilidade da atvidade ser realizada no G.E. Araguaçú e utlizar as dependências do parque durante o  
dia. Ficou decidido que alguns chefes iriam visitar o G.E. Araguaçú no domingo, dia 13 de Fevereiro e os 
presentes teriam o direito de defnir o local o qual será aplicada e desenvolvida a atvidade. Após essa  
decisão a Flávia deverá encaminhar por e-mail para os coordenadores a fcha de inscrição com o local no  
prazo máximo de até quinta-feira, dia 17 de Fevereiro.Flávia pediu para que cada chefe responsável 
falasse sobre a sua base, todos os chefes fzeram a sua apresentação e fcou acordado que quando um 
chefe não estver atuando atvamente em alguma base o mesmo irá auxiliar os demais chefes. A base 5 e  
a atvidade de comunicação foi assumida pela Chefe Patricia. Foi feito um levantamento no total de  
jovens e chefes que irão partcipar do II Ponta de Flecha e fcou fechado no total de 50 partcipantes,  
sendo 24 jovens e 26 adultos. Ficou acordado de todos os chefes passarem por e-mail para a Flávia até o  
dia 21 de Fevereiro a descrição das bases na fcha modelo de atvidade, após o recebimento de todos a  
Flávia irá junto com a Priscila avaliar todas as bases e após aprovada irá passar a fcha de programação 
com a descrição das bases para todos os chefes coordenadores. A Priscila apresentou o tema do fogo de 
conselho que será “Celebrando a Alegria”, todos concordaram e aprovaram. A Patricia solicitou que fosse  
solicitado aos jovens que levassem para o acampamento câmera fotográfca com o cabo para  
transferencia de imagens, a maioria aprovou a ideia. Não havendo outras manifestações, foi feita a 
oração de encerramento por Geraldo, e a reunião foi encerrada às 21:10 horas. Sem mais, eu, Flávia  
Siqueira, lavro esta ata.


