RESUMO - ATA DA 45.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e Local: 13 e 14 de novembro de 2004 – Salvador / BA. -----------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional: Geraldino Ferreira Moreira, Marco Aurelio de
Mello Castrianni, 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; Corpo Profissional
Nacional: Celso Ferreira Filho, Gino Bacchi, Luiz Carlos Debiazio e Luiz César de Simas Horn. --Às 08h50, abrindo a 1.ª parte da reunião, Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do CAN, dá as
boas vindas, agradece a presença de todos e convida o companheiro Fábio Conde a fazer a
oração. Geraldino registra as ausências de Frederico Augusto Siqueira Neves, Marco Aurélio
Romeu Fernandes. Alexandre Machado Silva, Sérgio Luiz Franzner, Siágrio Felipe Pinheiro e
Christian André Dávalos. ------------------------------------------------------------------------------------------------1- Mudança de grade do Congresso Nacional: Geraldino justifica a alteração da grade em
função da conveniência para redução de custos haja vista possibilidade de locação de salas
em somente um dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------2- Juntada de documentos de Processo Disciplinar: Castrianni entrega cópia de sentença
judicial relativa ao processo disciplinar pendente. Dentro de 20 (vinte) dias serão juntados os
documentos faltantes que deverão ser encaminhados à Comissão de Ética e Disciplina
Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Informes da Diretoria Executiva Nacional – DEN: Relato sobre a comemoração dos 80
anos da UEB: Paulo Salamuni relata a comemoração promovida pela Câmara Municipal de
Curitiba, iniciativa sua na condição de Vereador; comenta quanto às autoridades presentes e
a entrega de troféus e certificados aos Grupos Escoteiros presentes e às Regiões Escoteiras.
A cerimônia foi encerrada com um coquetel oferecido pela própria Câmara Municipal. O
evento teve ampla cobertura pela mídia. Relato sobre Processos Disciplinares: Adir
Barusso relata quanto à sindicância levada a efeito junto a Região Escoteira da Bahia no que
se refere ao Processo Disciplinar contra José Maria de Freitas que recebeu parecer do CAN
que cancelou a punição imposta e pediu outras providências. Após reuniões, onde foi
reconhecido que o processo foi mal conduzido, a Diretoria Regional da Bahia retira todos os
pedidos de revisão da decisão tomada, feitos ao CAN e à Assembléia da UEB. Adir repassa
ao Presidente do CAN correspondência formalizando tal decisão. Geraldino coloca o assunto
para apreciação, inclusive no que se refere ao pedido de sindicância contra a Diretoria
Regional: aprovado por unanimidade o arquivamento do processo. Acompanhamento
orçamentário UEB: comentado quanto a queda na quantidade de registros que está gerando
diferença significativa entre os valores “Orçado e Realizado” na rubrica “Registros 2004”. Fred
solicita sugestões de ações com vistas a minimizar a sonegação de registros. César comenta
quanto a necessidade de se aumentar os eventos ofertados e a importância da presença da
Direção Nacional junto as Regiões. Apresentadas e analisadas as demais rubricas de
Receitas e Despesas. Acompanhamento orçamentário LEN: avaliado como positivo os
resultados obtidos com a mudança na política comercial para a LEN. Apresentada e analisada
a situação orçamentária. Orçamento 2005 – UEB: analisada a proposta orçamentária a
mesma foi aprovada por unanimidade. Rubem sugere que os imóveis de Brasília, localizados
no endereço SCLN 408 blocos D/30 e E/24, sejam vendidos e Adir pede uma avaliação para
o CAN decidir, em sua próxima reunião, quanto a sugestão de venda. Orçamento 2005 –
LEN: analisada a proposta orçamentária a mesma foi aprovada por unanimidade. O CAN
sugere que seja feito reajuste no valor de aluguel caso as previsões de receitas se
concretizem. Certificados de Qualidade Legal: as seguintes regiões escoteiras receberão o
Certificado de Qualidade Legal: Mato Grosso do Sul, Ceará, Goiás, Piauí, Distrito Federal,
Bahia e Paraíba, sendo que somente a região do Ceará será beneficiada com aumento de
repasse de acordo com a Resolução 002/2002. Questionada a continuidade de tal
procedimento haja vista não haver manutenção do efetivo por parte das regiões que se
beneficiam do aumento do repasse. O assunto deverá ser apresentado quando da reunião do
1

Conselho Consultivo com vistas a obter parecer quanto a validade e eficácia de sua
manutenção. Situação do XII Jamboree Pan-Americano: O Executivo Luiz relata que o
Contingente Brasileiro deverá ser composto por aproximadamente 720 participantes haja vista
que as inscrições ainda estão abertas. Definido pela DEN que Jonathan Hugh Govier será o
Chefe do Contingente Brasileiro. Jonathan e o médico do contingente, Pedro Sferelli, estarão
usando as duas vagas disponibilizadas à UEB. Comenta quanto ao fato de 60% (sessenta
porcento) dos participantes terem feito suas inscrições no último dia. Quanto a sua viagem à
Argentina, relata que teve a oportunidade de se reunir com os principais diretores do Jampan
e que conseguiu definir a situação das postulações à EIS que haviam sido encaminhadas em
setembro e não tinham sido aceitas até dia 02 de novembro. -------------------------------------------4- Venda de imóvel – UEB/RJ: Fred solicita aprovação pelo CAN do pedido de venda de vagas
de estacionamento que são onerosas a UEB/RJ. O CAN decide por unanimidade autorizar a
venda, condicionando que o resultado da mesma seja integralmente utilizado em imóvel da
própria instituição e que seja relatado todo procedimento e entregue a devida documentação
na próxima reunião do CAN. --------------------------------------------------------------------------------------5- Condecorações e Recompensas: foram discutidas e aprovadas as concessões das
seguintes condecorações: Medalha Tiradentes – Emilton Moreira Rosa; Velho Lobo – Laércio
Pancini dos Santos e Gratidão grau Ouro – Carlos Frederico dos Santos. --------------------------6- Presença: registra-se a presença do Conselheiro Siágrio Felipe Pinheiro. -------------------------7- Aprovação de Documentos: os seguintes documentos foram aprovados por unanimidade:
Catálogo de cargos, funções, perfis e competências em um Grupo Escoteiro, Guia de
formação do Escotista e Caderno do Chefe de tropa Escoteira. ----------------------------------------8- Nomeação (ou renomeação) do Comissário Internacional: prorrogado o mandato do
Comissário Internacional Oscar Victor Palmquist Arias até a realização da próxima
Assembléia Nacional quando então será avaliada a manutenção da Resolução que disciplina
a duração de tal mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------9- Processo de seleção e preparação de representantes jovens brasileiros ao Fórum
mundial de Jovens: Carla Neves apresenta o documento que disciplina a forma de indicação
de jovens brasileiros para representar a UEB junto ao Fórum Mundial. Colocado em votação o
documento foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------10- Núcleo Nacional de Jovens Líderes – NNJL: explanado quanto ao processo praticado para
eleição e indicações de seus dirigentes. Comentado que já contam com a participação de
membros de 16 regiões escoteiras. Geraldino pede que todas decisões tomadas sejam
repassadas aos presidentes e diretorias regionais. Fred solicita que forneçam o relatório de
suas atividades de maneira a permitir sua inclusão no próximo relatório anual da UEB. --------11- III Jamboree Nacional: Relatório técnico: o Executivo Luiz César relata sua viagem às
regiões de Goiás e Distrito Federal e o resultado das reuniões e visitas realizadas. Comenta
quanto aos aspectos: “local para realizar evento”, “infra-estrutura existente e necessária”,
“sugestões de Programa” e “apoios e parcerias” e que, em decorrência do levantado, é de
opinião que Brasília oferece melhores condições para realização do evento.
Posição da DEN: Paulo relembra o histórico dos Jamborees Nacionais e aspectos relativos
às postulações das regiões do Distrito Federal e Goiás. Comenta que ambas regiões têm
experiência e condições para realizar o evento e quanto a tentativa de que ambas se
consorciassem para realização do mesmo. Tendo solicitado a visita do executivo e seu
parecer técnico a DEN decidiu optar pela realização do evento em Brasília e propondo Goiás
como sede alternativa na eventual impossibilidade de realização pelo Distrito Federal. O Vicepresidente Fred se manifesta ressaltando que em nenhum momento do processo sua
amizade com pessoas da região escoteira do Distrito Federal influenciou na tomada da
decisão. Adir, Assessor da DEN ressalta que as principais razões para sua decisão foram o
alto custo que se teria com o aluguel do local para realização do evento e sua opinião de que
tal evento realizado em Brasília dará maior visibilidade ao Movimento Escoteiro. Geraldino
comenta quanto a desejo de entendimento entre as regiões. César, na condição de vicepresidente da região de Goiás, considera que houve falhas não relevantes no relatório e que
o mesmo espelha a situação apresentada. Acredita que processo deveria ter caminhado de
forma diferente da que o foi. Cita que a realização do evento faz parte de um projeto muito
maior que envolve, inclusive, o incentivo à criação da região do Tocantins e que o local
apresentado foi considerado como “muito bom” pelos executivos nacionais que estiveram
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presentes em Goiânia por ocasião da realização do Mutirão Pioneiro Nacional. A candidatura
da região do Distrito Federal causou descontentamento geral entre os adultos da região
escoteira de Goiás. Schubert, também na condição de vice-presidente, agradece à DEN a
deferência à Região Centro-Oeste e comenta que os governadores de Goiás e Distrito
Federal estão associados no desenvolvimento regional. Na assembléia regional de 2000 foi
eleito um presidente bastante jovem, Alessandro, que fez uma grande modificação na
estrutura regional com a presença e participação dos jovens. Tinha como meta a realização
de uma grande atividade nacional e, em fevereiro deste ano solicitou aos representantes
regionais no CAN que postulassem a realização do III Jamboree Nacional em sua região. A
região entende que o evento deve ser de todas regiões. Geraldino, colocando a decisão da
DEN em apreciação obtém aprovação por unanimidade. ------------------------------------------------12- Proposta de alteração estatutária: afora as propostas apresentadas a seguir com o subtítulo
“propostas anteriores”, que já haviam sido aprovadas pelo CAN anteriormente, foram ainda
aprovadas as alterações apresentadas com o subtítulo “outras propostas aprovadas” ver
abaixo:
Propostas anteriores:
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. --------------------------------------------------------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. --------------------Outras propostas aprovadas:
Art. 13 - adequação de numeração dos incisos. --------------------------------------------------------Art. 17 – A Diretoria Executiva Nacional é o órgão executivo nacional constituído pelo
(Diretor) Presidente e pelos dois (Diretores) Vice-Presidentes. -------------------------------------Art. 23 – X – eleger (dentre seus membros) a cada reunião, seu presidente, dois VicePresidentes e dois Secretários. -----------------------------------------------------------------------------Art. 31 – VIII – eleger (dentre seus membros) a cada reunião, seu presidente e Secretário.
Art. 41 - § 13º - Os participantes da União dos Escoteiros do Brasil autorizam a entidade
utilizar o direto de suas imagens em atividades escoteiras. -----------------------------------------Art 71 – A Assembléia Nacional ordinária de 2004 ainda será realizada nos meses de
outubro ou novembro e na mesma não haverá eleições para titulares e suplentes do
Conselho de Administração Nacional, ficando prorrogados em até quatro meses os
mandatos dos Conselheiros Nacionais titulares e suplentes, já eleitos, ou seja, até a data
de encerramento da respectiva Assembléia Nacional Ordinária. -----------------------------------13- Eventos em Congressos e Assembléias Nacionais: Mário Farinon sugere que sejam
definidos os eventos que fazem parte do Congresso Escoteiro, principalmente quanto a
reunião do Conselho Consultivo. --------------------------------------------------------------------------------14- 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 CAN. -----------------------

Luiz Carlos Debiazio
Secretário da Reunião

Geraldino Ferreira Moreira
Presidente
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