RESUMO - ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e Local: 28 e 30 de abril de 2007, Goiânia, GO. -------------------------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente - Marco Aurélio Romeu
Fernandes (Romeu); Vice Presidente - Antônio César Oliveira (César) e Conselheiros - Ênio H.
Cojho (Ênio), Rafael Will Suarez Cuadra (Will), Luiz Salgado Klaes (Klaes), João Roberto A. Cunha
(João), Alessandro Vieira (Alessandro), Renato Eugenio de Lima (Renato); Mário Henrique Peters
Farinon (Farinon); Rubem Tadeu Perlingeiro (Rubem), Rafael Macedo (Rafael), Marco Aurélio
Castrianni (Castrianni), Siágrio Pinheiro (Siágrio), Carlos Frederico dos Santos (Fred), Guilherme
Augusto Klingelfuss (Guilherme) e Hélio Borba Moratelli (Hélio). Diretoria Executiva Nacional DEN: Diretor Presidente - Paulo Salamuni (Paulo), 1.º Vice Presidente - Marcos Venício Mattos
Chaves (Chaves) e 2.º Vice Presidente - Adir Barusso (Adir); Convidados: Fernando Brodeschi –
Comissário Internacional Adjunto. Executivos Nacionais: Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos
Debiazio (Luiz) e Luiz César de Simas Horn (Luiz César). --------------------------------------------------------Às 08h25, abrindo a 1ª parte da reunião, Romeu deu as boas vindas e agradeceu a presença. A
oração de abertura foi feita por César. ---------------------------------------------------------------------------------1 (5) - Documentos Internacionais: O CAN deliberou que todo o material internacional que for
recebido pela UEB em meio digital deverá ser imediatamente disponibilizado aos integrantes do
CAN. Os demais deverão ser informados de sua existência e remetidos àqueles que manifestarem
interesse em recebê-los. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2 (6) - Acompanhamento do Planejamento Estratégico: Programa de Jovens – Comissão
Nacional de Programa de Jovens - CNPJ: apresentado por Theodomiro Mascarenhas as
atividades realizadas, a literatura produzida e os pontos do Planejamento Estratégico que não foram
alcançados. César pediu informações sobre quando estarão prontos os materiais para o Ramo
Sênior. Castrianni disse que não se trata apenas de prazo, mas de definir os conteúdos para
avaliação, pois os jovens estão deixando o Escotismo em função do Programa atual. Paulo discorda
de tal informação e comenta sobre o resultado surpreendente, segundo ele, da pesquisa realizada.
O CAN decide aprofundar o assunto após a apresentação do resultado da pesquisa. Romeu
questiona quanto à produção e disponibilização de materiais para realização de Seminários
Regionais: o CAN definiu também o prazo de 90 (noventa) dias para atender a meta. Gestão de
Adultos – Comissão Nacional de Gestão de Adultos - CNGA: foi relatado pelo Presidente da
CNGA o andamento das diversas ações desenvolvidas usando a prioridade estratégica: “Promover a
aplicação de uma política de padronização de conteúdos mínimos e propor metodologias que
possibilitem CAPTAR, CAPACITAR e ACOMPANHAR o adulto que necessitamos”. Descreveu as
orientações apresentadas às Regiões Escoteiras no sentido de padronização das ações
metodológicas de Gestão de Adultos (vide Relatório Anual da UEB - 2006). Em seguida foi
apresentado o resumo consolidado das sugestões de aperfeiçoamento das Diretrizes Nacionais de
Gestão de Adultos recebidas das Regiões Escoteiras. Foi relatada a participação brasileira em
Dez/2006 na reunião da Rede Interamericana de Recursos Humanos onde se discutiu e produziu o
primeiro esboço do aspecto de captação de adultos baseado nas competências necessárias para o
desempenho dos diferentes cargos no nível de Grupo Escoteiro. Finalmente ficou destacada a
necessidade de divulgar às Regiões Escoteiras o resultado consolidado das sugestões de
aperfeiçoamento das Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos, para tanto foi proposto e aprovado
o seguinte plano de trabalho: discussão interna na Comissão para consolidar o material - prazo de
90 (noventa) dias. Após a CNGA e DEN deverão divulgar e estimular a discussão nacional e finalizar
a proposta com a realização de Seminário Nacional no Congresso de 2008 e aprovação pelo CAN
na reunião de Agosto/2008.Estrutura – Comissão Nacional de Gestão Institucional - CNGI: Em
nível externo/macro: foram apresentadas as tratativas com a empresa John Snow Brasil e com o
Sr. Jean Cassaigneau. Em nível interno: 1) Identificação da Imagem buscada do Escotismo; 2)
Definição do “rito” a ser observado; 3) Conscientização da Necessidade da Vivência desta Imagem;
4) Identificar e Implementar Ações para superar os “4i”; e 5) Identificar e Produzir Material
Referencial de Gestão Para os Níveis.
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Cronograma de Ação
Ação

Quando

Quem

Até 31.05.2007

CNGI

Até
31.08.07

CNGI

De 01.09.07
até 31.10.07

CNGI

Seminário junto a próxima reunião do CAN e Conselho Consultivo
analisando o resultado dos estudos dirigidos e propor ações e criação
de instrumentos de gestão para a instituição.

11.2007

CNGI

Seminário junto ao Congresso Nacional de 2008 com lançamento de
material para desenvolver nova postura na gestão institucional em
todos os seus níveis.

04.2008

CNGI

Elaborar e Remeter ás Regiões material para os ED
Estudos dirigidos no período de maio a julho com o objetivo de :
–
–
–
–
–

1) Identificação da Imagem buscada do Escotismo
2) Definição do “rito” a ser observado
3) Conscientização da Necessidade da Vivência desta Imagem
4) Identificar e Implementar Ações para superar os “4i”
5) Identificar e Produzir Material Referencial de Gestão para os Níveis

Trabalho da Comissão analisando e sistematizando o resultado
destes estudos dirigidos.

Aprovada por unanimidade a proposta de se adicionar as ações especificadas acima às já
detalhadas no Planejamento. Rubem apresentou a necessidade de ajustes no nosso Estatuto haja
vista algumas distorções principalmente devidas a mudanças no Código Civil. O Conselheiro Rubem
preparará a identificação dos ajustes necessários para apresentação na próxima reunião do CAN.
Aprovado, também por unanimidade, a realização de Assembléia Geral Extraordinária em 2008 para
adequação estatutária de tais pontos. Comunidade – Comissão Nacional de Relações
Institucionais - CNRInst: Romeu faz o relato das ações desenvolvidas na Prioridade Estratégica
Comunidade. Destaca o avanço nas ações da União Parlamentar Escoteira e no que refere às
parcerias institucionais. Fred propõe, e é aprovada, a criação de uma Secretaria Executiva para a
UPEB e outras ações de relações institucionais da UEB. Tal deverá ser viabilizado junto aos
parlamentares que integram a UPEB para que não tenham custos para a UEB. ---------------------------3 (9) - Propostas de Condecorações: aprovadas as solicitações para: Medalha Tiradentes:
Antônio Boulanger Ulhoa Ribeiro e Renato Araújo da Silva. Medalha Velho Lobo: Wilson Antonio
Rodrigues e Elmer de Souza Pessoa. Cruz de São Jorge: Siágrio Felipe Pinheiro e Carlos
Frederico dos Santos. Tapir de Prata: Renato Martins Conde. -------------------------------------------------A reunião foi suspensa haja vista a realização da Assembléia Ordinária da União dos Escoteiros do
Brasil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reinício da reunião: a reunião foi reiniciada as 13h45 do dia 30 de abril. -----------------------------------4 (10) – Acompanhamento do Planejamento Estratégico: Comissão Nacional de Crescimento:
Renato apresentou diversas informações quanto a atual situação do efetivo da UEB. Destacou a
variação percentual do efetivo regional 2006/2005 focando as Regiões com maior alteração.
Apresentou como contribuição ao CAN, lista de dificuldades e facilidades encontradas para
realização de seu trabalho à frente da Comissão com destaque para o relacionamento com a DEN,
com o Escritório Nacional, com Regiões. Como realização da Comissão apresentou: 1) Crescimento
– Atividades Gerais; 2) Projetos – com detalhamento do Projeto Escotismo em Cidades Pólo; 3)
Realização de estudos; 4) Projeto Grupo Padrão; 5) Geração de instrumentos para crescimento; 6)
Sugestões. Apresentou diversos pontos para reflexão. Agradeceu a oportunidade de servir a causa
Escoteira. Comissão Nacional de Relações Internacionais – CNRI: Fernando Brodeschi
apresentou diversas ações levadas a efeito no ano de 2006 e início de 2007. Castrianni solicitou
informações quanto a Conferência Interamericana no Equador: Fernando esclareceu quanto ao não
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recebimento de informações significativas para possibilitar uma efetiva reunião de definição de
posições por parte da UEB. Proposta nova inversão de pauta antecipando a apresentação da
pesquisa realizada pela DEN. ----------------------------------------------------------------------------------5 (11) - Pesquisa: Adir apresentou Luiz Fernando Vendramini, Escotista que desempenhou papel
fundamental na realização da pesquisa e análise dos resultados da mesma. Vendramini apresentou
a metodologia utilizada, a forma de escolha da amostra e a forma como os resultados das
entrevistas foram trabalhados. A pesquisa detalhada se encontra anexa a presente ata. Sugestões:
realização de nova pesquisa considerando registros não realizados em 2007 para termos dados
comparativos, acrescentarmos novas perguntas ao questionário e aumentar o número de
pesquisados. Romeu comentou que a pesquisa parece ser não conclusiva, pois apresenta
informações que, dependendo da interpretação, podem ser contraditórias e sugeriu que os dados
sejam analisados pelos Conselheiros e se trabalhe sobre os mesmos na reunião de agosto. Mário
comentou quanto a algumas respostas que podem ser ligadas diretamente a área de Programa.
Alessandro manifestou sua preocupação com interpretações “imediatistas” sobre o trabalho,
considera o trabalho excepcional. Renato manifesta seu entendimento de que deva ocorrer a
complementação da pesquisa, com a inclusão de outros indicadores. Vendramini agradece a
oportunidade e se colocou a disposição para continuar a contribuir. Romeu em nome do CAN
agradece à Vendramini pela disposição e pelo trabalho realizado. A pesquisa foi disponibilizada aos
Conselheiros para análise e apresentação de sugestões e pedidos de esclarecimentos dentro dos
próximos 60 dias, a fim de que se retome o tema na próxima reunião de agosto.---------------------------6 (12) - Informes e temas de responsabilidade da DEN: a) aprovação de balancetes: os
balancetes do segundo semestre de 2006 foram enviados antecipadamente e aprovados por
unanimidade; b) Educação Continuada – Ensino à Distância: Adir relata sobre visita à
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e que estamos dependendo da CNGA para definir
a necessidade do trabalho a ser enviado para que a UFSC possa orçar sua realização. Ênio
esclarece que a solução das pendências depende de realização de reunião e melhores estudos por
parte da CNGA; A CNGA fará uma reunião com a DEN para encaminhar e resolver as pendências
existentes sobre o tema para que, após, se possa definir sobre sua viabilidade econômica e novo
contato com a UFSC. Igual encaminhamento será dado à questão da produção de vídeos de apoio à
capacitação de adultos. c) Acompanhamento orçamentário UEB: Celso apresenta e comenta os
dados atualizados até março de 2007; Paulo comenta quanto à insuficiência de espaço no Escritório
Nacional e a necessidade de se efetuar a aquisição de outro imóvel. Paulo pede autorização do
CAN para dar andamento às negociações. O CAN aprova por unanimidade a autorização para
negociações; d) Pendências de reuniões anteriores: Texto revisado do POR: concluído o
trabalho o mesmo é entregue aos Conselheiros para análise até 30 de junho e apresentação de
manifestações, a fim de que se possa deliberar na próxima reunião; e) Eventos: Jamboree
Nacional Escoteiro: Paulo já conversou com a Diretoria Regional da Região Escoteira do Paraná
quanto à realização do evento e informa que a OSI deliberou no sentido de conceder prazo até 30
de junho para Associações Escoteiras postularem a realização do próximo Jamboree PanAmericano. O esforço para realização de um Jamboree Nacional e um Jamboree PanAmericano é o
mesmo e pede autorização do CAN para postular tal realização. O CAN concede a autorização
solicitada. Mutirão Nacional Pioneiro: registrada a realização do evento e os testemunhos de
Paulo e Luiz quanto a organização e o sucesso do evento. Paulo pede voto de louvor do CAN à
Luiza Campelo e Rosele Penz (Tamy), organizadoras do mesmo, o que é aprovado por
unanimidade. Jamboree Mundial: registrado o encerramento do prazo de inscrição e o total de 741
participantes que é muito expressivo; Aventura Sênior Nacional: registrada a mudança de localsede, da Região Escoteira do Mato Grosso do Sul para a Região de Santa Catarina, haja vista
negociação realizada com o Diretor Presidente da Região do Mato Grosso do Sul, Santana, que
encontrava muitas dificuldades para a efetiva realização do evento. Conferência Mundial: Paulo
apresenta o relatório encaminhado por Jean Cassaigneau relativo ao trabalho de consultoria
prestado no final de 2006; Mutirão de Ação Ecológica: decidido que por ocasião da realização do
Congresso Escoteiro Anual sejam disponibilizadas as informações necessárias à realização do
Mutirão de Ação Ecológica; f) Visitas a Regiões Escoteiras: Paulo relatou sobre visitas realizadas
às Regiões Escoteiras do RS, SC, PR, SP, RJ, RN, DF e GO. ---------------------------------------------------

3

7 (13) - Criação de Cargo de Diretor Voluntário de Métodos Educativos: Rubem Tadeu retira a
proposta apresentada e apresenta uma nova no sentido do cargo vir a ser criado, porém com a
contratação de pessoa para desempenho da função. Aprovada criação do cargo e a contratação de
Executivo de Gestão de Adultos de acordo com disponibilização orçamentária. ----------------------------8 (15) – Proposta de Resolução do CAN sobre as nomeações de Chefes de Seção: Alessandro
apresenta e justifica a proposta. Mário propõe ampliar a proposta com a inclusão de requisitos para
ingresso de todos os adultos e não só acerca de Escotista (Chefe Escoteiro). Ênio alerta para que a
regra não conflite com as Diretrizes, Renato, por sua vez, propõe flexibilidade na regra, sugerindo
que o tema reste regulado em um único documento. Após amplo debate restou aprovada a
designação do Conselheiro Alessandro para elaborar minuta de resolução que trate do ingresso e
nomeação de adultos no Movimento Escoteiro e posterior inclusão nas Diretrizes Nacionais de
Gestão de Adultos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 (16) - Campanha visando efetivo mínimo de 70 membros em cada Grupo Escoteiro: retirada
a proposta haja vista já existir material disponibilizado pela UEB focando um efetivo mínimo de 100
membros. Pediu, no entanto que se observassem os números apresentados no documento
apresentado por ele os quais vêm a justificar o incentivo ao incremento de membros em Grupos
Escoteiros. Renato propõe que o fato do Grupo Escoteiro duplicar o efetivo, mesmo não atingindo
100 membros, também estaria contemplando como o Grupo tendo cumprido o descrito no “Projeto
100 no Centenário” – proposta aprovada para Grupos que tenham um efetivo mínimo de 30
membros. César propõe e é aceito que Renato Eugênio de Lima fique a frente da Comissão
Nacional de Crescimento até agosto/2007. ---------------------------------------------------------------------------10 (17) - Análise da Resolução 03/2006: Castrianni apresenta os questionamentos que ocorreram
por ocasião da divulgação da Nota de Esclarecimento à Resolução 03/2006. Comentado sobre
questionamentos recebidos também quanto a gratuidades que não estão sendo contempladas.
Farinon questiona quanto à quantidade efetiva das reclamações recebidas e se os que reclamam
tendo menos de 30 registrados podem ser considerados como Grupos Escoteiros. Outros
comentários são feitos e Castrianni solicita que também o Manual de Registro seja revisado. Fred
propõe que o CAN delibere na próxima reunião com base em levantamento apresentado pela
DEN.Rubem lembra que a próxima reunião ocorre no mesmo mês da realização das Assembléias
Regionais e que não devemos mudar as regras para ações que já estão ocorrendo. Proposto que
para a reunião de agosto a DEN deve apresentar estudo da situação dos Grupos Escoteiros que
tinham efetivo de 20 e 30 registrados no ano de 2006. Agradecimentos aos Conselheiros Renato,
Siágrio, Guilherme e Fred pelo empenho, dedicação e contribuição ao CAN e ao Movimento
Escoteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 (18) - Comissões Assessoras do CAN: Rubem informa só haver recebido 2 respostas ao
questionário, que estará encaminhando o material e o questionário também aos novos Conselheiros
e que estará aguardando respostas até o final de maio de forma a ser possível apresentar proposta
de Resolução na próxima reunião. Aprovada proposta apresentada por Rubem. --------------------------12 (20) – Sistema de Informações Gerenciais – SIG: a DEN deve complementar o SIG a cada dois
meses com um Relatório Administrativo e o CAN deverá apresentar a informação quanto ao
andamento do trabalho das Comissões. -------------------------------------------------------------------------------13 (21) - Custeio de passagens aéreas para as reuniões do CAN: de acordo com o Regulamento
do CAN havendo disponibilidade financeira a UEB deve cobrir os custos de deslocamentos dos
Conselheiros para as reuniões que não ocorrem simultaneamente com a Assembléia Nacional.
Farinon propõe que se reveja tal posição no sentido de que os próprios Conselheiros arquem com
tal deslocamento. Alessandro comenta não ter constrangimento em apresentar tal fato à
Assembléia, pois considera a não cobertura de tais despesas como fato excludente à participação
de membros no CAN. Rubem e Cesar mantêm a proposição de encaminhamento à Assembléia.
Após amplo debate, e por consenso, o CAN decide que a despesa de transporte que ocorrer por
ocasião da reunião junto a Assembléia Nacional ou algum evento nacional correrá por conta
individual, e que quanto às duas outras reuniões uma será rateada entre os participantes e outra
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paga pela UEB. Desta forma, o tema será retirado da pauta de assuntos gerais da Assembléia
Nacional -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 (22) - Deliberação sobre a Presidência e Vice-Presidência do CAN: César propõe a
manutenção de Romeu na Presidência e Rubem para Vice. Klaes propõe a manutenção da atual
Presidência e Vice. Farinon e Will secundam proposta de César. Klaes retira a proposta. Aprovada a
proposta de César ficando o Conselheiro Romeu na Presidência do CAN e o Conselheiro Rubem na
Vice-Presidência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 (23) - Indicações das Comissões Assessoras: Comissão Nacional de Programa de Jovens:
Maria Terezinha Koneski Weiss; Comissão Nacional de Crescimento: Renato Eugenio de Lima –
César e João; Comissão Nacional de Gestão de Adultos: Ênio Hideyuki Cojho – João, Castrianni,
Klaes e Rafael Will; Comissão Nacional de Relações Institucionais: Marco Aurélio Romeu
Fernandes – Alessandro, Rafael (GO) e Márcio (DF); Comissão Nacional de Gestão Institucional:
Mário Henrique Peters Farinon - Márcio, Sandra e Rubem; Comissão Nacional de Relações
Internacionais: Oscar Victor Palmquist Arias – Fernando, Castrianni e Klaes. -----------------------------Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN que desejou a
todos um tranqüilo regresso às suas cidades.

Marco Aurélio Romeu Fernandes

Presidente
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