União dos Escoteiros do Brasil
Região São Paulo
9º Distrito Escoteiro – Lapa
Coordenação do Ramo Escoteiro

ATA DE REUNIÃO – RAMO ESCOTEIRO – 9º DISTRITO LAPA
CONVOCADO POR : ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA – COORDENADOR RAMO E SCOTEIRO

DATA: 22/02/2015

PARTICIPANTES

GRUPO

CARGO

RICARDO V IEIRA DE ARAUJO

TIRADENTES

CHEFE

G ILMAR P EREIRA DO LAGO

TIRADENTES

CHEFE S EÇÃO - TARDE

J AIME CHEN

TIRADENTES

ASSISTENTE S EÇÃO - T ARDE

G USTAVO H ENRIQUE MARCONDE DA S ILVA

TIRADENTES

ASSISTENTE S EÇÃO - T ARDE

CILENE F. A G ARCIA

Q UARUPE

ASSISTENTE S EÇÃO

ALESSANDRO A. G ARCIA

Q UARUPE

CHEFE DE SEÇÃO

EDSON LUIS FERRAGUT

ARAGUAÇU

CHEFE DE SEÇÃO

V ALDEMIR NECO RIBEIRO

ARAGUAÇU

ASSISTENTE

LILIAN DELBERI

ARAGUAÇU

CONVIDADA

M ARCELO SIQUEIRA

P ALMEIRAS

CHEFE S EÇÃO

SEÇÃO - MANHÃ

S EÇÃO

ASSUNTOS DISCUTIDOS
APRESENTAÇÃO COORDENADOR RAMO, CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DISTRITAIS, PONTA DE FLECHA, V GRANDE JOGO
ESCOTEIRO, ATIVIDADES EM CONJUNTO, SEGURANÇA ATIVIDADES, JOTA/JOTI, MUTECO, MUTCOM, ELO, ACAMPAMENTO LILIAN
FECHAMENTO CA, CURSOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÕES JOVENS NAS ATIVIDADES DISTRITAIS.

PRÓXIMA REUNIÃO
DATA: 05/03/2015

I NÍCIO: 20:00

FIM: 22:30

LOCAL: G.E. TIRADENTES
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A reunião do ramo escoteiro do 9º distrito Lapa foi aberta ás 10:30h com a saudação a Bandeira Nacional e oração .
Foi escolhida para secretariar a reunião e fazer a ata a Chefe Cilene Ferreira Augusto Garcia.
O Chefe Alessandro Augusto Garcia começou a reunião se apresentando a todos como novo coordenador do ramo escoteiro do
distrito descrevendo as suas atribuições e funções. Também se colocou a disposição para auxiliar a todos os grupos em assuntos
pertinentes ao seu cargo.
O primeiro assunto na pauta foi o acampamento Ponta de Flecha Distrital, sobre o qual ficou decidido que:


Data: 11 e 12/04/2015



Local: Clube de Campo do Palmeiras



Bases: Seguir o programa da região que será lançado previamente.



Data abertura inscrições: 07/03/2015 – Fechamento das inscrições: 30/03/2015



Taxa deverá contemplar:


Distintivos (2 unidades)



Camiseta



Insumos gerais ( bambu, reposição material médico, agua, material para as bases, etc)



A aplicação das bases e as devidas atribuições de cada grupo serão divididas pelos participantes na reunião
que deverá acontecer dia 05/03/2015 as 20:00h no Ge Tiradentes.



Será efetuada uma visita prévia ao local do acampamento para verificação geral do espaço e sua estrutura. A
Chefe Lilian Delberi passou o contato do local para a Chefe Cilene e o Chefe Marcelo do Ge Palmeiras ficou de
verificar junto com a Rosangela Rascazzi como devemos proceder para alugar o local e demais providencias.



Os chefes dos grupos devem na reunião do dia 05/03/2015 apresentarem uma lista com nomes, idade,
numero de camiseta e demais informações dos monitores e sub-monitores que irão participar do Ponta de
Flecha para a montagem das patrulhas.



Ficou decidido que o Chefe Alessandro do GE Quarupe e Chefe Gilmar do GE Tiradentes serão os responsáveis
por dividir os participantes nas patrulhas e demais intercorrências.



Todas as informações e decisões finais serão discutidas na reunião do dia 05/03/2015, aonde todo o
acampamento deve ser finalizado.



Ficou decidido que a chefia ira montar uma “Patrulha-Chefia” e montar um campo modelo. O cardápio e
alimentação da chefia será efetuado a parte pela própria chefia.



A alimentação dos jovens no acampamento Ponta de Flecha deverá ser feita pelos mesmos que deverão se
contactar após a chefia montar as patrulhas.



O Chefe Gilmar ficou responsável pela divulgação do evento e colocar as patrulhas em comunicação.
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O segundo assunto na pauta foi o V Grande Jogo Escoteiro Distrital, sobre o qual ficou decidido que:


Data: 09/05/2015



Local: Centro Histórico da cidade de Santana do Parnaíba



Horário: 08:30h / Bandeira 08:45h / Começo atividades: 09:00 / Almoço: 12:30h as 13:30h / Encerramento:
17:00h



Quantidade de bases: 06 a 07 bases – (verificar os grupos participantes e dividir as bases)



Tempo para aplicação das bases 45min a 1 hora / Tempo para troca de bases: 10 a 15 min



Transporte: por conta de cada grupo escoteiro



Almoço e lanches: Individual por conta de cada participante.



Data abertura inscrições: abertura dia 14/03 até dia 20/04 prorrogável até dia 27/04



Taxa deverá contemplar:





2 Distintivos (a arte do distintivo foi apresentada aos chefes que aprovaram plenamente)



1 Embornal (com a mesma arte do distintivo)



Água para o evento



Insumos gerais (reposição material médico, material para as bases, etc)

Coordenação do jogo: deverá no dia do evento termos a disposição o seguinte corpo:


2 responsáveis base médica



1 secretario assuntos gerais



1 adulto por tropa para acompanhar os jovens pelas bases ( sugerido que os chefes procurem os Clãs
pioneiros para tal função)



Os pagamentos das inscrições devem ser feitos pelos grupos em lotes identificados para o distrito. As notas
com os gastos devem ser apresentadas para o tesoureiro do distrito para o devido reembolso após a atividade.



Os valores reembolsáveis para cada grupo ainda serão decididos em reunião.



Será efetuada uma nova visita prévia ao local pelo Coordenador do Ramo Escoteiro Alessandro Augusto Garcia
(Chefe Garcia) e pelo Comissário Distrital Marcos Ribeiro para acerto dos ofícios e demais assuntos com a
Secretaria de Turismo e Prefeitura da cidade antes da data da visitação com todos os chefes.



Agendada visitação dia 19/04/2015 na cidade de Santana do Parnaíba com todos os chefes do ramo escoteiro
participantes da atividade para a escolha dos locais das bases. Deveremos nos encontrar as 09:00h na sede do
G.E Quarupe com previsão de saída para a visitação as 09:30h.



Após visitação na cidade haverá rápida reunião na sede da Secretaria do Turismo para a decisão das bases e as
devidas atribuições de cada grupo.



Os chefes responsáveis por cada base devem apresentar a programação da base até o dia 26/04/2015 para o
Coordenador da atividade Alessandro A. Garcia (Chefe Garcia)
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O terceiro assunto na pauta foi a participação do Ramo Escoteiro nos seguintes eventos:






Elo Nacional


Data: 15 e 16/08/2015



Ramo escoteiro deve tentar ao máximo seguir o Programa da Nacional

Jota / Joti


Data: 17/10/2015



Tentar a participação de todos os grupos do distrito



Formarmos uma rede de comunicação para troca de tarefas que precisam de outros grupos para
serem cumpridas.



Juntarmos de 2 a 3 grupos para a fazer a atividade em conjunto.

Muteco – de 13/06 a 12/07a e Mutcom – de 13/09 a 17/10


Tentar a participação de todos os grupos do distrito



Grupos e ramo escoteiro efetuarem as atividades em conjunto sempre que possível.

O Coordenador do Ramo Escoteiro Alessandro Augusto Garcia (Chefe Garcia) também pontuou com todos os chefes a
importância da formação tanto dos chefes de seção quanto dos assistentes e apresentou as datas prévias dos cursos distritais
(Preliminar e CTR Escoteiro). Todos concordaram com a importância e passarão as datas dos cursos para suas chefias.
Também foi pontuado para todos os chefes presentes as condições que devem ser observadas e cumpridas para que os jovens e
chefes do ramo escoteiro participem das atividades distritais:





Somente com registro UEB ano vigente
Autorização oficial do Sigue para o evento devidamente preenchido e assinado.
Cumprimento das datas para recolhimento de inscrições e pagamentos.
Cumprimento de todas as regras de segurança para as atividades distritais nas bases.

O Coordenador do Ramo Escoteiro Alessandro Augusto Garcia (Chefe Garcia) também pautou a necessidade de parceiros
próximos para ajudar a desenvolver as atividades no ramo escoteiro e o Chefe Valdemir Neco Ribeiro se prontificou a ajudar.
Ficou decidido que o mesmo ira fazer parte da equipe de coordenação do ramo no distrito. Para secretariar as atividades do
ramo escoteiro no distrito foi escolhida a Chefe Cilene Ferreira Augusto Garcia.
Para finalizar foi dada a palavra para a Chefe Lilian Delberi que apresentou seu projeto de acampamento distrital com o objetivo
de concluir seu CA Escoteiro. Foi sugerida a data de 14 e 15/11/2015 com local a definir. O tema do acampamento será Percy
Jackson. O objetivo do acampamento será trabalhar a confiança, amizade e aventura entre os jovens.
A mesma informou que todas as bases e programação estão prontas, somente devendo ser dividida a aplicação entres os
grupos. A taxa ainda esta por definir e a mesma deve apresentar o projeto final em nova reunião.
Toda a chefia concordou inserir a atividade no calendário.
A reunião foi encerrada ás 11:45h com saudação a Bandeira Nacional e Oração .

