
VISÃO DE FUTURO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
“Ser referência por seu método de desenvolvimento integral de 
crianças e jovens que os leva a desempenhar papel relevante na 

construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, 
orientandos por adultos capacitados e comprometidos”.

REUNIÃO DISTRITAL – COMISSÃO DISTRITAL – 11 DE JANEIRO DE 2014

Abertura foi realizada às 14h45 pelo Comissário Distrital Robson Moraes com a saudação a 
Bandeira e a oração, agradecendo a presença de todos e justificando a ausênca da Dirigente Carolina de 
Paiva (viagem agendada) e Léa Moraes (providenciando documentação junto ao digente Mauro Gagauz e 
problemas particulares). Não justificaram ausência (haviam confirmado presença):  Alex Magueira (Dir 
Financeiro), Lilian Demberi (Coord Ramo Escoteiro), Denis Ferrreira (Ramo Senior)

O Dirigente Robson abriu a reunião explicando que, devido às baixas ocorridas no segundo semestre, 
foram necessários alguns rearranjos em caráter de urgência na Diretoria Distrital.

O Ch Silmar “Tico”, alegando problemas pessoais, deixou a pasta de Gestão de Adultos. Por ser uma 
área estratégica e  que não pode ficar  sem coordenador,  o  Coordenador do Ramo Lobinho,  ch Ricardo 
Hilsdorf, 107º GE Tiradentes, passou a ocupar inteirinamente a pasta de Coordenador de Gestão de Adultos.  
A Coordenadora Adjunta do Ramo, ch Juliana Naddeo, assumiu a Coordenação do Ramo.

A ch Jéssica Vantin, alegando problemas pessoais, deixou a função de Diretora Administrativa. Não 
foi  nomeado  substituto.  O  ch  Denis  Corazza  havia  deixado,  pouco  antes  do  ELO,  a  Coordenação  de 
Comunicação. Foi solicitado à ch Carol Paiva que auxiliasse nas tarefas, por ser jornalista e conhecer 

Para 2014, seguindo orientação da UEB/SP, será necessário nomear um Coordenador  de Escotismo 
Para Todos. Foi sugerido o nome da ch Rosele Pens, Tamy, do 241º GE Quarupe. Ela já atuou no projeto 
“Basta Passar a Ponte”, no RS e auxilia a ch Carla Valezin, Coordenadora Regional do Ramo. Não houve 
ojeções quanto as mudanças.

A seguir, o Comissário Robson repassou a apresentação do Seminário Regional Interdistrital, na 
Câmara Municipal, que deverá ser repassado também aos dirigentes de Grupos Escoteiros e demais 
escotistas. Entre as mudanças, comentou sobre: 
 - Maior autonomia e responsabilidade aos Distritos Escoteiros;
- Mudança da denominação do dirigente distrital - a partir de agora chamado de Comissário Distrital;
- Fim das "Áreas Escoteiras";
- Criação dos Setores Escoteiros e dos embaixadores do escotismo, que atuarão com foco na expansão do 
Movimento Escoteiro em sua jurisdição;
- Necessidade de se ter uma estrutura mínima em cada Distrito;
- Aumento da responsabilidade dos Coordenadores de Ramo (cada coordenador de ramo integrará a Equipe 
Regional a partir de 2014, e será responsável por auxiliar os escotistas do ramo na aplicação do Programa 
Educativo);

Reiterou que nos últimos anos aconteceram muitas mudanças, sobretudo no segundo semestre de 
2013 e que existe grande preocupação sobre como essas mudanças comunicadas no seminário  podem 
chegar nos Grupos, nos adultos e nos jovens do nosso Distrito.

O Escotista Marcos Dau vê positivamente as mudanças, como um ganho em termos de autonomia 
dos Grupos e dos Distritos.

Robson – procurar melhor forma de fazer a comunicação destas mudanças e também das alterações 
do POR e do Programa Educativo.

O Escotista Marcos Dau reforça dois aspectos do segundo semestre: o nível de stress muito alto do 
Robson (até então não nunca visto) e o inchasso em relação ao número de pessoas na Comissão Distrital, 
sendo que o despreparo e mesmo por imaturidade, estas pessoas não supertaram a pressão e deixaram seus 
postos.
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Tudo isso gerou um acúmulo de funções para o Comissário Distrital, sobretudo num momento onde 
o mesmo estava adoecido e em licença médica (ou seja, quando mais precisava de apoio, reclama).

Marcar INDABA DISTRITAL para eleger uma nova Comissão Distrital, inclusive novo Comissário 
Distrital.  

O processo deverá ser feito numa data especialmente convocada para tal, haja visto houveram baixas 
consideráveis.

Agendar para o início de fevereiro ou março (conforme a disponibilidade dos Grupos Escoteiros) 
uma Assembléia Distrital para a Eleição de uma Nova Comissão Distrital e para a Elaboração do 
Planejamento para 2014.

Marcos Dau afirma que o ideal é que seja feito primeiramente a eleição para que a nova Comissão 
Distrital tome as decisões referentes ao Planejamento. Pergunta se é da vontade do Robson Moraes deixar a 
função.  Robson explica que, por um lado, acredita que vem fazendo o meljro possível desde que assumiu a 
função porém, a atual composição da Comissão Distrital está esgotada. 

Está  sem Diretor  Administrativo  (Jéssica  Demberi  pediu  desligamento  após  o  ELO),  o  Diretor 
Financeiro tem sérios problemas de falta de tempo (está afastado de seu Grupo Escoteiro, desatualizado em 
termos  do  Programa  Educativo  e  não  consegue  acompanhar  as  atividades  dos  GE´s  do  Distrito),  o 
Coordenador de Gestão de Adultos teve de ser substituído (Silmar Tolloto pediu desligamento por motivos 
de  saúde  e  o  Ricardo  Hilsdorf  assumiu  interinamente  no  final  de  novembro,  mas  também conta  com 
problema de saúde que requer  acompanhamento constante).,  sem Corrdenador de Comunicação (com a 
saída de Denis Corazza, a ch Carol paiva foi convidada para colaborar, mas por questões de tempo,não 
consegue se dedicar mais).
 Além disso,  existe  a  necessidade de rever  a  postura dos  coordenadores  de ramo para  que estes 
estejam de acordo com a nova estrutura proposta pela Diretoria Regional, conforme o que foi apresentado 
no início da reunião. Os coordenadores precisam ser comprometidos e auxiliar os escotistas dos ramos.

Sem novas pessoas puderem “somar” às que estão trabalhando, ótimo!  O trabalho não pode ficar 
parado em função das pessoas que deixaram seus afazeres.

O  Comissário  Robson  compreende  ainda  que  nessa  Reunião  Geral  deva  colocar  o  “cargo  à 
disposição” para que novas pessoas possam trabalhar pelo Distrito.

Marcos Ribeiro comprometeu-se a verificar a disponibilidade do GE Guiará.
Foi feito o indicativo de data de 2 de fevereiro (caso seja possível) para a realização do Indaba 

Distrital,  com  a  primeira  parte  destinada  ao  repasse  do  Seminário  Regional,  seguindo  da  eleição  da 
Comissão Distrital (inicialmente da Comissão e a seguir, reunidos por ramo, dos coordenadores). 

Independente disso, os Coordenadores de Ramo deverão dar sequencia aos respectivos trabalhos, 
comrpeendendo que a aplicação do Programa Educativo não pode ser prejudicado.

Deve-se antes disso reunir os Diretores Presidentes dos Grupos Escoteiros do Distrito.
Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às 17h30.

Presentes:
Comissário Robson Moraes (241º GE Quarupe), 
Vice-comissário, Marcos Ribeiro (208º GE Guiará), 
Coordenadora do Ramo Lobinho Juliana Naddeo (107º GE Tiradentes), 
Coordenador do Ramo Pioneiro Marcos Dau (107º GE Tiradentes)
Coordenador de Gestão de Adultos, Ricardo Hilsdorf (107º GE Tiradentes) 


