
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

9° DISTRITO – REGIÃO LAPA 

 

ATA DA REUNIÃO DO RAMO SÊNIOR 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2011. 

 

A reunião referente ao 2° Ponta de Flecha do Ramo Sênior 2011, iniciou às 19h20 na sede do 

154° Grupo Escoteiro Tabapuã, localizado no Bairro de Perdizes. Estavam presentes os escotistas Silmar 

“Tico” Tolotto do 107°/SP Grupo Escoteiro Tiradentes, Geraldo Lima do 151°/SP Grupo Escoteiro Águia 

Branca, Alexandre Fejes “Lecão” do 154°/SP Grupo Escoteiro Tabapuã, Robson Moraes e João Dezotti do 

241°/SP Grupo Escoteiro Quarupe e Thaís Nishikata do 208°/SP Grupo Escoteiro Guiará. 

O Ponta de Flecha, é um evento escoteiro direcionado para a formação dos monitores e, neste 

caso também, dos submonitores das tropas seniores do distrito e ocorrerá no dia 19 de março de 2011. 

Com isso, as pautas foram direcionadas ao evento, sendo: distintivo e camiseta do evento, visita prévia 

da chefia, materiais de patrulhas, alimentação, programação escoteira e agendamento para assuntos 

pendentes. 

O chefe Luiz Roberto, coordenador do Ramo Escoteiro do 9° Distrito, nos passou a informação 

que manterá o mesmo logotipo do distintivo utilizado no 1° Ponta de Flecha em 2009 e que os pedidos 

de camiseta do evento estariam na responsabilidade do pioneiro Pedro Sansão do 172/SP Grupo 

Escoteiro Araguaçu, tendo duas opções para confeccioná-las com tamanhos diferentes e preços entre 

R$ 13,00 e R$ 17,00 a unidade. E o prazo para o pedido é até o dia 26 de fevereiro de 2011 diretamente 

com o Pedro. 

Sobre a visita prévia ao local do evento, que será em Amador Bueno na cidade de São Paulo/SP, 

ficou decidido que a visita dos escotistas será no dia 26 de fevereiro de 2011, indo no período da manhã 

com o retorno marcado para o período da tarde. As tarefas a serem realizadas no local são: instalação 

de dois chuveiros externos; fazer um fogão à lenha, para a utilização da chefia; corte de bambu, de 

espessura grossa e limpeza da grama. 

Conversamos sobre o material a serem utilizados nas patrulhas no sábado de manhã, mais 

especificadamente na hora da partida. O chefe Tico apresentou possíveis opções de nomeações de 

patrulha do quais combinassem as cores da patrulha, levantando possíveis materiais, estamos 

necessitados de feltro das cores: amarelo, cinza, laranja e bege; cujo tamanho seria para bandeirola e 6 

(seis) distintivos. 

Sobre a alimentação, o chefe Tico apresentou um cardápio para uma alimentação balanceada 

com um orçamento pré definido considerando quatro patrulhas e escotistas, porém a decisão desse 

cardápio vai depender das mercearias próximo ao local do evento, pois serão os próprios jovens quem 

farão a compra. E ainda no tema alimentação, será entregue no dia para os jovens o cardápio e não os 

itens e os preços, desse modo a autonomia estará mais presente nas decisões da patrulha. 

Referente a programação do Ponta de Flecha, havíamos decidido na reunião passada que 

entregaríamos carta prego para as patrulhas no momento da partida, nesta reunião, foi apontado pelo 

chefe Robson a importância de entregar mais que uma carta prego, sendo entregues á patrulha quatro 

cartas indicadas a estação que deverão lê-la, todos concordaram. 

Além do mais, decidimos que no domingo faremos uma pioneiria de ‘balça’ com a base de 

triângulo apoiado por bóias de caminhão, tendo numa ponta um estilingue e na outra uma tocha. Esta 

pioneiria será por patrulha e substituirá a pioneiria de grande porte do ‘barco’ feito apenas uma pela 

tropa.  



E por fim, agendamos o dia 12 de março, uma semana antes do evento, a reunião que alinhará 

todos os assuntos pendentes como: cardápio da alimentação, apresentação de 3 (três) jogos rápidos dos 

respectivos aplicadores, compras dos materiais, fechamento do conteúdo da programação e escotistas 

participantes. 

Algumas considerações, o chefe Tico reafirmou que as autorizações serão permitidas apenas 

por impresso, já o chefe Lecão propôs fazermos uma ficha médica para os escotistas presentes no Ponta 

de Flecha por segurança, além de passarmos para os jovens um telefone de emergência. Apontou a 

importância também de realizarmos atividades conjunta entre as tropas do Ramo Sênior do distrito pelo 

menos uma vez por bimestre. Pensando nisso o chefe Robson propôs realizar eventos enfatizando os 

desenvolvimentos dos objetivos educacionais finais e intermediários, por exemplo: Desafio Interlectual, 

Desafio Social, etc. 

 

Escriba: João Guilherme Dezotti 

 

 

 


