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RESUMO ATA DA 44.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA  

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 

 
Data e Local: 14 de agosto de 2004 – São Bernardo do Campo/SP – Chácara do Colégio 
Arquidiocesano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presentes: Conselho de Administração Nacional: Geraldino Ferreira Moreira, Marco Aurélio 
Romeu Fernandes, Alexandre Machado Silva, Marco Aurelio de Mello Castrianni, Sérgio Luís 
Franzner, Siágrio Felipe Pinheiro, Teresa Cristina Silva de Souza Souto, Baldur Oscar Schubert, 
Fábio Rodrigo Conde, Rubem Süffert, Ênio Hideyuki Cojho e Antônio César de Oliveira; Diretoria 
Executiva Nacional: Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso. Convidados: 
Marcos Venício Mattos Chaves e Fernando Brodeschi; Corpo Profissional Nacional: Celso 
Ferreira Filho e Luiz Carlos Debiazio. --------------------------------------------------------------------------------- 
Às 09:10h Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do CAN, dá as boas vindas, agradece a 
presença de todos e convida o companheiro Adir Barusso a fazer a oração. ------------------------------ 
1- Discussão sobre a elaboração de um calendário a médio e longo prazo, de eventos 

nacionais da UEB: César relata a importância de termos um calendário que divulgue 
grandes eventos nacionais com bastante antecedência, de forma a permitir uma melhor 
programação por parte dos três níveis da UEB. Paulo relata sobre o sentido de “Atividade 
Nacional” que está sendo dado às atividades. É consenso a necessidade de elaboração de 
um calendário a médio prazo e que, no encerramento de um evento, já possamos estar 
divulgando o seguinte. Definida a criação de uma comissão para sugerir a política de eventos, 
composta por César, Marco Romeu e Siágrio. --------------------------------------------------------------- 

2- Comissão de Ética e Disciplina Nacional - CEDN: Chaves, membro da comissão, relata 
que a CEDN tomou conhecimento que haverá recurso por parte da UEB/BA quanto a decisão 
tomada pelo CAN apreciando parecer emitido por ela e que foi decisão unânime dos três 
membros da CEDN. Marco Romeu lê correspondência enviada pela UEB/BA. --------------------- 

3- Relato sobre a Conferência Interamericana em El Salvador: Fernando faz os seguintes 
comentários: Rede de Recursos Humanos e REME (participantes - Ênio e Castrianni, 
Mateus, Tânia, Marie Louise/Milu e Luiz César/Miro): o seminário constou de um simples 
relato feito pelos países, o que acabou gerando insatisfação a ponto do Castrianni formalizar 
reclamação em plenário; Rede de Desenvolvimento Institucional (participantes - Mário, 
Oscar e Rubem Tadeu):  não foi discutido no seminário a Proposta dos Objetivos Regionais 
que seria votada na plenária; Rede de Jovens (participantes - Fernando e Luiz Gustavo 
“Colorido”): a UEB demonstrou o que está sendo feito e, em conjunto com a Associação do 
México, são as que estão alcançando melhores resultados. Em setembro Fernando deverá ir 
ao Chile para reunião com a OSI, sem ônus para a UEB; CICE (participante – Denis Souza): 
esteve presente por conta própria; Reunião com os organizadores do JAMPAN: a 
organização conta com total apoio do governo argentino nos níveis federal e municipal. 
Relatado sobre as evoluções na parte de Programa; Jamboree Mundial 2007: recebido 
material sobre o evento. Perspectiva de participação brasileira em torno de 1000 a 1400 
membros; Associação Italiana de Escoteiros Católicos: apresentada possibilidade de 
realização de convênio com vistas a desenvolvimento de trabalhos comunitários no Brasil, por 
pioneiros italianos; Feira de Projetos:  a UEB  apresentou seis projetos. Comentado que a 
UEB deve desenvolver mais projetos e divulgá-los internamente de forma ampla para que 
haja um maior engajamento por parte de seus membros; Próximos eventos regionais: XXIII 
Conferência Interamericana – Equador / 2007; XIII Jampan – Peru / 2008 e I Moot Pan-
americano – Bolívia / 2009;  Medalha “Juventude das Américas”: registrada a concessão 
ao dirigente Mário Henrique Peters Farinon; Comité Scout Interamericano - CSI: registrada 
a eleição do Presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais -  CNRI, Oscar 
Victor Palmquist Arias, para 1.º Vice Presidente da CSI;  Diversos: César comenta quanto a 
necessidade de se aumentar a prática de atividades religiosas e de se abrir espaços para 
outras religiões; Paulo destaca a necessidade das Religiões assumirem seu papel dentro da 
Instituição; Alexandre questiona o conhecimento da UEB quanto a presença de membros de 
associação escoteira catalã e Scouts de France na Região Escoteira da Bahia e recomenda 
que a DEN comunique as regras de recepção de associações escoteiras estrangeiras às 
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Regiões Escoteiras; Fred/DEN comenta ter sido frustrante a não eleição do Brasil para sediar 
a Conferência Interamericana de 2007, no Rio de Janeiro, e a falta de articulação política. ----- 

4- Informes da Diretoria Executiva Nacional – DEN:  Acompanhamento Orçamentário UEB 
e LEN: comentadas as posições apresentadas na pasta. Evidenciado o acréscimo de venda 
da LEN pós-adoção da nova política de vendas à Grupos Escoteiros. Resgate do cheque da 
Associação Boliviana junto ao Banco do Brasil: solicitado que as Regiões participantes do 
Consórcio se manifestem imediata e formalmente quanto ao ressarcimento de sua parte no 
valor pago pela UEB. Rubem sugere que se peça uma proposta de parcelamento da dívida da 
Asociación de Scout de Paraguay. Aprovação de balancetes da UEB: Apresentados e 
aprovados os balancetes relativos aos meses de Março à Abril/2004. Tema Escoteiro para 
2005: Escolhido por maioria o tema “Ação na Comunidade” em documentos oficiais deverá 
ser utilizado o tema “Escotismo: Ação na Comunidade”; Resolução Valor do Registro 
Institucional - 2005:  após amplo debate a proposta de resolução foi aprovada com 
modificações que foram inseridas no texto (Resolução 006/2004). Informações sobre 
eventos: Aerocampo: informado quanto ao recente recebimento do relatório da atividade. 
Tal fato só ocorreu após intervenção direta de Adir junto ao Diretor Presidente da UEB/RS, 
Ronei. Solicitado seja fornecido o relatório de receitas para que faça parte da pasta do 
evento; Mutirão Pioneiro – 2005/RN: informado ter sido recebido no dia  12/08 a 
Programação e que o Escritório Nacional já se dispôs a colaborar na realização do 
orçamento. A DEN deverá aprovar o evento como um todo até o final do mês de setembro. O 
evento será organizado e controlado pela DEN, por meio do Escritório Nacional, em conjunto 
com a Diretoria Regional da UEB/RN; Aventura Sênior Nacional: Os Conselheiros 
Castrianni e Ênio estiveram presentes representando o CAN e a DEN  que contou também 
com a participação dos Executivos Luiz Carlos e Luiz César. A atividade aconteceu no 
município de Caconde/SP, foi bem organizada e contou com total apoio da Prefeitura. 
Presentes 740 membros do Movimento escoteiro e aproximadamente 80 de empresas 
prestadoras de serviços; Jampan: temos aproximadamente 150 inscritos na delegação 
brasileira e tal número deve aumentar significativamente com a proximidade do encerramento 
das inscrições em outubro; Jota e Joti: após contato da Presidente da Comissão Nacional de 
Programa de Jovens - CNPJ, Carmen Barreira, com Oscar, CNRI,  encaminhou e-mail à DEN 
sugerindo coordenação separada para cada um dos eventos; 3.º Jamboree Nacional: 
durante o mês de Agosto o executivo Luiz César estará visitando as Regiões do Distrito 
Federal e Goiás com vistas a buscar informações quanto a realização do evento e entregar o 
documento “Caderno de Encargos” para ser preenchido pelas mesmas. Com base em 
critérios técnicos, a DEN analisará as informações, as postulações e as respostas ao Caderno 
de Encargos, para definir a Região sede; Seguro de vida: Geraldino comenta quanto a 
importância das atividades escoteiras serem cobertas por um seguro de vida e acidentes. ----- 

5- Proposta de Resolução Jovens Líderes: aprovada por unanimidade com modificações que 
foram inseridas no texto (Resolução 004/2004). ------------------------------------------------------------- 

6- Escoteiros do Mundo – apresentação de documento: feita pelo Dirigente Silvio Miyazaki, 
UEB/SP, a proposta foi aprovada e montada comissão composta por representantes da 
CNPJ, CNRI, pelo próprio Silvio e pelo executivo Luiz César. Coordenada pelos dois 
nominados, para dar andamento ao projeto. ------------------------------------------------------------------ 

7- Congresso Brasileiro de Educação não Formal: delegado a DEN o levantamento de 
informações do evento, junto à UEB/BA, e que até dia 03/09 seja tomada decisão quanto a 
sua viabilidade, comunicando imediatamente aos membros do CAN. --------------------------------- 

8- Assembléia Nacional e Congresso Escoteiro Nacional: aprovados os editais de 
convocação para as Assembléias Nacional Ordinária e Extraordinária e a grade de atividades 
do Congresso Escoteiro Nacional. ------------------------------------------------------------------------------- 

9- Propostas de Resolução: Medalha Velho Lobo à UEL: rejeitada por se sobrepor à Medalha 
Tiradentes. Criação de Medalha Caio Viana Martins: rejeitada por não haver sido 
secundada. Criação do Colar de Baden Powell: rejeitada por não haver sido secundada. 
Sugerido que seja encaminhada à sub-comissão de Condecorações e Recompensas com 
vistas a ser elaborada proposta de criação de troféu para as mesmas Entidades e Pessoas  
sugeridas na proposta inicial. -------------------------------------------------------------------------------------- 

10- Projeto de Resolução Política Comercial: aprovada por unanimidade com modificações 
que foram inseridas no texto (Resolução 005/2004). ------------------------------------------------------- 
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11- Apresentação do documento “Catálogo de cargos, funções, perfis e competências em 
um Grupo Escoteiro”: Ênio apresenta o documento que foi aceito e estará recebendo 
contribuições, via e-mail, de maneira que possa ser aprovado no prazo de 10 dias, após o 
envio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12- Proposta de criação e normatização da Equipe de Saúde Nacional: apreciada a proposta 
decide-se pela criação da Sub-comissão Nacional de Saúde e Segurança, subordinada a 
Comissão Nacional de Gestão de Adultos – CNGA. -------------------------------------------------------- 

13- Apresentação do “Guia de Formação do Escotista”: Ênio apresenta o documento que foi 
aceito e estará recebendo contribuições, via e-mail, de maneira que possa ser aprovado no 
prazo de 10 dias após o envio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

14- Caderno de Chefe de Tropa Escoteira: Ênio apresenta o documento que foi aceito e 
aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15- Extinção do CNPJ 33.788.431/0060-73 (estacionamento no Zoológico de São Paulo, 
como filial da UEB): Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

16- Proposta de alteração do estatuto da UEB: Rubem propõe as seguintes alterações no 
estatuto da UEB: a) Art. 17 § 1.º Os membros da Diretoria Executiva Nacional podem ser 
escolhidos dentre os integrantes do Conselho de Administração Nacional e ficam, nesse 
caso, automaticamente licenciados da função de Conselheiro Nacional.  b) Art. 72 Na 
Assembléia Nacional Ordinária de 2006 serão eleitos, na ordem de votação, candidatos 
titulares e suplentes para a Comissão Fiscal Nacional e para a Comissão Nacional de 
Ética e Disciplina, com mandatos de dois anos e quatro meses (de 01 de janeiro de 
2007 até o final da Assembléia Nacional Ordinária de 2009), um ano e quatro meses (de 
01 de janeiro de 2007 até o final da Assembléia Nacional Ordinária de 2008) e de quatro 
meses (de 01 de janeiro de 2007 até o final da Assembléia Nacional Ordinária de 2007), 
se não surgirem antes vagas que permitam a eleição antecipada de suplentes.  § 1.º - 
Da mesma forma, as Assembléias Regionais elegerão os membros da Comissão Fiscal 
Regional, e se for o caso, da Comissão de Ética e Disciplina Regional, de tal forma a 
fazer a transição entre os atuais mandatos e a eleição anual de seus membros. § 2.º - 
Existindo ou surgindo vagas nessas funções antes de 2007, as mesmas podem ser 
preenchidas, com os mandatos menores, para se desenvolver a transição. Propõe ainda 
que sejam levadas diretamente à Reunião Extraordinária da Assembléia Nacional como 
proposta do CAN, sem que haja necessidade de realização de um seminário específico.  
Sugestões aprovadas por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------  

17- Propostas de concessões de medalhas: aprovados os pareceres da sub-comissão. ---------- 
18- Proposta de Resolução Grupo Padrão:  aprovada por unanimidade com modificações que 

foram inseridas no texto (Resolução 003/2004). ------------------------------------------------------------- 
19- Comissão Nacional de Crescimento - CNC: comentado sobre as ações que estão sendo 

realizadas com vistas ao Crescimento. Entregue as literaturas: “Trilha do Escotismo”, “Os 
primeiros meses de um novo Clã Pioneiro” e o folder “Projeto Escotismo em Cidades Pólo”. 
Contribuições para o conteúdo dos materiais deverão ser encaminhadas diretamente à CNC. 
Sugerido seja encaminhada correspondência às Regiões Escoteiras informando quanto a 
necessidade de indicação de membros para compor a CNC, avisando quanto a 
disponibilidade das literaturas e convocando previamente para reunião da CNC em Salvador. 
Projeto Escotismo em Cidades Pólo: relatadas as ações levadas a efeito e as respostas 
obtidas sobre as cidades postulantes a sediar o projeto. Sugerido que se disponibilize uma 
opção de ação de crescimento direcionada às Regiões não contempladas no projeto inicial. --- 

20- Proposta de Resolução Programa de Jovens: debatido o tema, restou deliberado a 
necessidade de que sejam realizadas pesquisas periódicas sobre a aplicação do Programa 
de Jovens no Ramo Escoteiro, buscando identificar junto, aos Escotistas, as dificuldades para 
sua correta implantação. Deliberou-se que a CNPJ efetue de imediato uma primeira pesquisa.  

21- Número de reuniões do CAN: Serão mantidas quatro reuniões em 2005 nas seguintes 
datas: 12 e 13 de fevereiro (São Paulo), 21 a 24 de abril (Santa Catarina – durante o 
Congresso Escoteiro Nacional), 20 e 21 de agosto (Curitiba) e 12 a 15 de novembro (local a 
ser definido). Tais datas devem ser incluídas no calendário nacional para 2005. Regulamento 
do CAN: alterados a partir de abril de 2005 os seguintes artigos, para o seguinte texto: Art. 
1.º O Conselho de Administração Nacional – CAN é dirigido pelo seu Presidente e reúne-se, 
ordinariamente no mesmo período da reunião ordinária da Assembléia Nacional da UEB e 



 4 

nos meses de agosto e novembro do ano. Mantidos os parágrafos.   Art. 8.º Será declarado 
vago  pelo CAN o cargo de Conselheiro Nacional daquele membro que faltar a três reuniões 
no exercício de seu mandato. ------------------------------------------------------------------------------------- 

22- Acompanhamento do Plano Estratégico: CNPJ: Fábio relata que por estar sem internet  
não pôde manter contato com a Carmen e pensava que o Luiz César e ela estariam 
presentes na reunião. CNC: já apresentado. CNGI: Rubem relata as ações já implementadas 
atendendo o calendário constante no Plano Estratégico. Sugerido que propostas de 
Resolução sejam disponibilizadas às Regiões permitindo um enriquecimento pelas 
contribuições que venham a surgir. CNRInst: Romeu relata as ações em andamento e que 
algumas tiveram que ser postergadas para 2005 haja vista o processo eleitoral nacional 
impedir uma maior atuação junto a classe política. Sugere que haja um constante 
acompanhamento do Plano Estratégico bem como seja feita a discussão do Plano Estratégico 
2005/2007. Geraldino sugere que os Presidentes de Comissões já preparem para 
fevereiro/2005 a atualização do Plano. Rubem sugere que as Comissões façam as sugestões 
que serão debatidas com  o Conselho Consultivo. Geraldino informa que será preparada uma 
pauta para esta reunião, e só serão discutidos os assunto inscritos na mesma, informes sobre 
as Regiões e outros documentos devem ser enviados com antecedência. Os assuntos 
discutidos na seqüência, serão aprovados pelo CAN em conjunto com a DEN. Paulo comenta 
que passadas as eleições municipais o quadro político estará resolvido permitindo a 
consolidação da União Parlamentar Escoteira – UPE com uma possível reunião já no 
Congresso Escoteiro em Santa Catarina. Fred sugere ampla discussão do Plano Estratégico 
durante o Congresso, em novembro, e as sugestões serão apreciadas e aprovadas pelo CAN 
na reunião de fevereiro/2005. O Plano Estratégico  disponibilizado no site deve ser atualizado. 
César sugere envio de exemplares do Sempre Alerta para empresas envolvidas com 
educação e materiais de camping visando buscar patrocínios. CNGA: Manuais para curso 
Preliminar na linha Escotista serão disponibilizados no site da UEB; definida carga horária 
mínima para cursos; equipe de tradução, já composta, está trabalhando nas traduções de 
materiais. Cursos: solicitado que as Regiões enviem seus calendários de curso para 2005, 
permitindo que a informação possibilite a participação de interessados em cursos, mesmo que 
em outras regiões. Fred coloca que a Região do Rio de Janeiro não está recebendo 
literaturas para análise e contribuição no que é contestado por Geraldino. Sugerido que 
qualquer literatura deve ter sua redação verificada antes de sua publicação. CNRI: Fernando 
comenta quanto a criação da Fundação Escoteira. --------------------------------------------------------- 

23- Assuntos Gerais: FBB: Paulo comenta quanto a passagem de 85 anos da Federação de 
Bandeirantes do Brasil. O CAN aprova, por unanimidade, Voto de Louvor pelo fato.  Rateio 
de despesas: Será deliberada na próxima reunião a forma de rateio. Fórum Mundial de 
Educação – Porto Alegre/RS: Fábio relata a participação  da UEB no evento; Mutirão 
Escoteiro Nacional de Ação Ecológica: relatado, a pedido de Carmen Barreira, Presidente 
da CNPJ, o recebimento de 15 relatórios de Grupos Escoteiros que envolveram 660  
membros do Movimento Escoteiro. Evento Vozes Jovens – Brasília/DF:  relatada a 
participação da Jovem Carol Lopes (RN) e apresentado o relatório de pontos positivos e 
negativos de sua participação. Processos Disciplinares: as incumbências delegadas à DEN, 
relativas às regiões escoteiras da Bahia e Pará, para que sejam formuladas sindicâncias, 
deverão ser realizadas no menor prazo possível de forma a permitir a avaliação durante a 
realização da próxima reunião do CAN. ------------------------------------------------------------------------ 

24- Leitura e aprovação da Ata: a presente ata foi lida e aprovada pelos membros do CAN as 
14h25 da presente data. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

25- Encerramento da reunião: O Presidente do CAN, Geraldino Ferreira Moreira, agradece a 
presença de todos e encerra a reunião.  A presente ata é assinada por Luiz Carlos Debiazio, 
que secretariou a reunião, e Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do Conselho de 
Administração Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
        Luiz Carlos Debiazio                    Geraldino Ferreira Moreira 
       Secretário da Reunião                        Presidente 
 


