ATA
36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

1) DATA: 17 e 18 de agosto de 2002.-----------------------------------------------------------------------------------2) HORA: 09:00 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------3) LOCAL: Hotel Lizon – Curitiba / PR.---------------------------------------------------------------------------------4) PRESENTES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conselheiros Nacionais - Rubem Tadeu C. Perlingeiro, Marcos Venício Mattos Chaves, Alexandre
Machado Silva, David Crusius, Fábio Conde, Frederico Augusto Siqueira Neves, Geraldino Ferreira
Moreira, Irineu Muniz de Resende Neto, Júlio Mendes Ericeira, Marcel Hugo, Marco Aurélio de Mello
Castrianni, Marco Aurélio Romeu Fernandes, Marcos Carvalho, Paulo Ney Ferreira da Silva, Rubem
Süffert e o Conselheiro Suplente Guilherme Augusto Klingelfuss.-------------------------------------------------Diretores Nacionais: Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso.-----------------------Serviço Profissional: Ewerson Steigleder, Celso Ferreira Filho e Luiz César Horn.-----------------------Estiveram presentes ainda, em participações específicas, os Escotistas Carmen Barreira, Melissa
Casagrande, Fernando Brodeschi e Luiz Fernando Vendramini, além do Deputado Federal Gustavo
Fruet.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Conselho, dá início aos trabalhos dando as boas vindas a todos e pede que o CAN
faça “um minuto de silêncio” em oração pela passagem do companheiro Osny Câmara Fagundes,
lembrando seu trabalho e suas realizações pelo Escotismo e em seguida inicia as discussões
conforme a agenda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Revisão do Plano Estratégico: Apresentada a revisão do documento discutido e já
diagramado do Plano Estratégico da UEB. É fornecida uma cópia para cada um dos
presentes. Sugere que o CAN inicie suas reuniões pela análise deste documento, como guia
das ações do CAN.--------------------------------------------------------------------------------------------------2. Mudanças do Código Civil Brasileiro: explanação das mudanças ocorridas no Código Civil
Brasileiro que repercutirão na UEB. O CAN decide agendar um seminário para o Congresso
Nacional sobre este assunto, para que a Assembléia estude a possibilidade ou necessidade
de mudança do Estatuto para adequação a nova Lei.-----------------------------------------------------3. Acompanhamento Orçamentário da UEB/LEN: apresentado o acompanhamento
orçamentário da UEB e da LEN expondo a planilha com os valores orçados e realizados.
Esclarecido que a UEB passa por um problema de caixa e não orçamentário, onde se prevê
que até o final do ano a situação esteja regularizada.-----------------------------------------------------Na seqüência dos trabalhos o Deputado Federal pelo PR, Gustavo Fruit comparece a reunião. O
Diretor Presidente da UEB lhe faz uma breve explanação do Movimento Escoteiro, apresenta
todos os presentes e o Deputado reitera pessoalmente seu apoio ao Escotismo em algumas
palavras, confirmando seus compromissos junto à UEB. O Deputado esclarece alguns pontos em
dúvida apresentados pela UEB com relação ao Código Civil, informando que as estará levando à
Comissão que estuda o assunto; pede a mobilização da UEB para juntar alguns parlamentares
que, junto a ele, apresentem “emendas de bancada” na Câmara Federal para alavancar recursos
para UEB. Agradece a oportunidade de estar presente.--------------------------------------------------------A DEN apresentará ao CAN, até 04 de outubro, uma proposta para orçamento de 2003, já
com base na Resolução sobre registros.----------------------------------------------------------------------4. Informativo Sempre Alerta: questionados os resultados do novo sistema adotado para o
Informativo Sempre Alerta. Informado que a quarta edição deverá sair apenas em janeiro de
2003. O Escritório Nacional negociará com as Regiões a entrega dos informativos.--------------5. Proposta de Resolução 008/02 – Política Comercial: apresentada proposta de Resolução
que contempla as conclusões do seminário de Política Comercial havido no mês de maio p.p.
e aprovada conforme publicado.---------------------------------------------------------------------------------6. Proposta de Resolução 009/02 – Condecorações: apresentada proposta de Resolução
sobre a concessão de condecorações da UEB. Esta Resolução estará substituindo a
Resolução 005/97 e é aprovada conforme publicado.------------------------------------------------------
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7. Situação da UEB perante o INSS e órgãos correlatos: lembrada a questão da UEB
perante o INSS e a questão da filantropia. Esclarecidas quais são as ações que vem sendo
feitas em favor da condição filantrópica da UEB, informado que foi entregou o relatório para o
concurso “Bem Eficiente 2003”; apresentado o relatório entregue ao INSS, com as
reportagens sobre os trabalhos comunitários realizados pela UEB. O CAN define que deverão
ser empregues esforços para regularização da situação, como a entrega das GFIPS e busca
das Certidões de Utilidade Pública das Regiões e Grupos Escoteiros.--------------------------------8. Solicitação de CNPJ (antigo CGC) pela Região do ES: proposto que o CAN autorize a
Região do Espírito Santo a formalizar e adquirir seu próprio CNPJ, expondo suas razões. O
CAN decide por unanimidade conceder a autorização à Região.---------------------------------------9. Apresentação dos preparativos para o Congresso Nacional: apresentado todo o material
e informações relativas ao Congresso Nacional que será realizado em Juiz de Fora/MG.-------10. Convocação da Assembléia Nacional em Juiz de Fora: apresentada a proposta de Edital
de Convocação da 9ª Assembléia Nacional da UEB e o documento de credenciamento das
Regiões no evento. O CAN aprova o documento conforme publicado.--------------------------------11. Agenda do Congresso Nacional em Juiz de Fora e Tema para 2003: proposta a discussão
da agenda para o Congresso lembrando a necessidade de definir-se o Tema para 2003, uma
vez que o Relatório Anual é feito com base neste Tema, bem como a credencial e o selo
anual. Apresenta da proposta de agenda que é aprovada conforme publicado. O CAN aprova
também que seja incluída no calendário anual a data de aniversário de 90 anos do GE
George Black, o mais antigo GE em atividade no Brasil. O tema fica definido como
ESCOTISMO: DIREITO DOS JOVENS.-----------------------------------------------------------------------12. CNPJ: apresentados alguns assuntos relativos ao Programa de Jovens, sendo:-• Revisão do Manual do Escotista do Ramo Lobinho: Conforme decisão tomada na
reunião realizada em maio p.p., foi feita uma revisão no Manual do Escotista do
Ramo Lobinho e foi detectada a necessidade de que na nova edição do Manual
sejam feitas algumas correções. Por proposta da maioria da CNPJ, solicita-se que
além das alterações de ortografia, seja incluído no Manual a função do “segundo” na
Matilha e a inclusão dos cinco pontos do Método. O CAN decide aprovar as
propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------------• Reuniões da CNPJ em março e maio: relato geral sobre as reuniões da Comissão
Nacional de Programa de Jovens, subcomissões, etc. Informa finalmente outras
ações da CNPJ e participações da UEB em eventos de jovens.-----------------------------• Relatada a participação da UEB, com a apresentação do projeto Educativo, na XV
Conferência Mundial da IPA – International Association for the Child’s Right to Play
(Associação Internacional pelo Direito de Brincar), em novembro/2002, em São
Paulo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Relatada a organização e preparativos para o JOTA/JOTI, AEROCAMPO e
MUTIRÃO PIONEIRO NACIONAL.-------------------------------------------------------------------• Apresentada a pesquisa de Avaliação do Programa de Jovens – Ramo Lobinho,
analisada e aprovada pela CNPJ e que deverá ser enviada ao nível local da UEB, às
regiões e ser disponibilizada no site oficial.--------------------------------------------------------• Publicações: informadas quais literaturas foram trabalhadas pela UEB e quais a
CNPJ estará trabalhando na seqüência. Será feita imediatamente uma nova pesquisa
junto aos jovens, sobre utilização das especialidades, inclusive utilizando a próxima
edição do Informativo Sempre Alerta e outra sobre a aplicação do Programa de
Jovens pelas alcatéias. Informa ainda como estará acontecendo o JOTA, o JOTI, e
Mutirão Pioneiro Nacional.------------------------------------------------------------------------------13. Medalha Cruz de Valor: apresentada proposta de Medalha Cruz de Valor no grau Bronze
para o Escoteiro Jefferson Martins Marques Filho da Região de São Paulo. O CAN manifestase favorável à questão e aprova por unanimidade a concessão. ---------------------------------------14. Apresentação do Relatório do Fórum Mundial de Jovens: Fernando Brodeschi/PR, como
jovem eleito juntamente com Mateus Braga Fernandes/DF para representar a UEB no evento,
apresenta o relatório do Fórum.----------------------------------------------------------------------------------15. Apresentação do Relatório da Conferência Mundial e do World Festival for Children:
apresentado o relato da Conferência Mundial do Movimento Escoteiro, realizada na Grécia e
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entregue aos Conselheiros o relatório do evento. Em seguida é entregue aos Conselheiros o
relatório do World Festival for Children realizado na Coréia do Sul. Informado ainda que o
relatório foi devidamente encaminhado ao Juizado de Menores em Curitiba, que havia
solicitado cópia, ao World Scout Bureau e a Oficina Scout Interamericana, e é feito também
um breve relato sobre o evento.----------------------------------------------------------------------------------16. Jamboree Tailândia: apresentada a situação em que se encontra a organização do
Contingente Brasileiro ao Jamboree, expondo as necessidades da organização e o trabalho
atualmente realizado. Apresentada ainda a proposta de inclusão da palavra “Brasil” ao lado
do Cruzeiro do Sul do lenço da UEB e do nome do evento na lateral do lenço. O CAN aprova
a sugestão do lenço para o evento e não em caráter definitivo.-----------------------------------------17. Estudo das Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos: apresentado ao CAN o trabalho
realizado pela Comissão Nacional para Gestão de Adultos para atualização do documento
das Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos em duas opções: uma completa com todas
as alterações sugeridas e outra mais enxuta apenas com a regulamentação formal, retirando
os anexos e regras que podem variar com mais freqüência. Informado que as Regiões e o
CAN irão receber o material para sugestões até dia primeiro de setembro para
sistematização.-------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Grupo Padrão: apresentado o resultado do projeto Grupo Padrão 2002 e proposta de
Resolução para aplicação do projeto de Grupo Padrão no ano de 2003. O CAN aprova a
resolução que leva o número de Res. 010/2002, conforme documento publicado.----------------19. Banco de endereços eletrônicos das Unidades Locais: propõe-se que seja criado um
banco de dados com os endereços de GEs para facilitar a comunicação interna da UEB. Foi
esclarecido que isto já está sendo feito, no entanto os endereços eletrônicos informados até
hoje giram em torno de 560 Grupos Escoteiros apenas, mas que isto já está sendo feito,
inclusive estando sendo instalado um programa de envio para estes endereços
individualmente e é apresentada a listagem com os endereços de GEs. Informado ainda que
se tem, inclusive o mesmo banco de endereços de associados, uma vez que desde o
princípio deste ano cada um já pode informar seu próprio e-mail na ficha individual ou adquirir
um da UEB. Apresentada ainda a idéia de criar o “correio escoteiro”, que consiste na
nomeação de um jovem de cada Grupo que ficaria responsável por repassar as informações
recebidas ao GE. O CAN define que o Escritório Nacional faça os contatos necessários para
complementação deste Banco de Endereços com os contatos oficiais das Diretorias de GEs
até novembro de 2002----------------------------------------------------------------------------------------------20. Informes da Diretoria Executiva Nacional: exposto o programa do Jamboree Nacional e
entregue alguns materiais promocionais do Jamboree. Informado como está o andamento
dos trabalhos de organização local e relatada a visita de Escotistas do Nordeste aos eventos
regionais de SP e PR. Exposto também os contatos feitos com associações estrangeiras
sobre o Jamboree durante a Conferência Mundial.---------------------------------------------------------O Presidente do CAN agradece a todos e encerra os trabalhos.---------------------------------------------------

Ewerson Steigleder
Secretário Geral
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