RESUMO
ATA DA 49.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e Local: 14 e 15 de novembro de 2005 – Curitiba/PR. --------------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente - Geraldino Ferreira
Moreira (Geraldino), Vice Presidente - Marco Aurélio Romeu Fernandes (Romeu), e Conselheiros
- Siágrio Felipe Pinheiro (Siágrio), Christian André Dávalos (Christian), Ênio H. Cojho (Ênio),
Rafael Will Suarez Cuadra (Rafael), Luiz Salgado Klaes (Klaes), João Roberto A. Cunha (João),
Alessandro Vieira (Alessandro), Fábio Conde (Fábio), Carlos Frederico dos Santos (Fred) 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: Presidente da Comissão Nacional de Programa de Jovens – CNPJ Maria Terezinha Koneski Weiss, Milena Maia Duarte, Ana Rita Moura Cunha, João Alberto
Bordignon e Theodomiro Mascarenhas Rios Rodrigues; Corpo Profissional Nacional: Celso
Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio (Luiz) e Luiz César de Simas Horn (Miro). ---------------1- Seminário de Programa de Jovens: Terezinha e Miro apresentam o seminário que
esclarece dúvidas sobre as mudanças do Programa Educativo da UEB. ----------------------------2- Informes sobre Ramos Maiores e Ramo Escoteiro: relatado o andamento do trabalho na
Oficina Scout Interamericana – OSI e a dificuldade na elaboração das publicações haja vista
falta de pessoal. Pedido que seja comunicado ao CAN a evolução dos trabalhos junto à OSI.
3- Justificativa de ausências: A impossibilidade de participação de Teresa inviabiliza a sua
participação na próxima reunião em virtude do número acumulado de faltas. ----------------------4- Informes da DEN: Paulo inicia os informes da DEN entregando aos Conselheiros a Carteira
Escoteira para o ano de 2006. Conferência Mundial na Tunísia:
Paulo agradece a
presença de todos que estiveram presentes na Conferência Mundial e puderam contribuir
com a conquista de nossa postulação no sentido de trazer a Conferência e o Fórum Mundiais
de 2011 para Curitiba e Florianópolis; Relato sobre viagem ao Nordeste: Chaves inicia
agradecendo a confiança depositada por este Conselho em sua pessoa para ocupar a função
de Vice Presidente. Comenta sobre a visita ao hotel onde acontecerá o Congresso e a
Assembléia Escoteira; sobre a demissão do Executivo Gino Bacchi, sobre a transferência à
Região do Ceará da instalação física do Escritório anteriormente ocupado pela UEB; sobre as
tratativas em andamento com Rafael Will com vistas a se definir uma linha de atuação no
Nordeste e, da mesma forma, para a Região Norte com a indicação de outra pessoa.
Comenta também sobre reunião realizada com representantes das Regiões do Ceará, Rio
Grande do Norte, Piauí e Paraíba, na oportunidade um dos assuntos tratados foi a atuação
da Loja Nacional a qual foi aprovada. Campo Escola - UEB/PB: Adir relata ter feito viagem à
Paraíba, sem ônus para a instituição, quando foi informado a respeito de problemas
envolvendo o Campo Escola Regional. Chaves trouxe a documentação relativa ao Campo
Escola porém ainda não foi possível analisá-la. Ajuste de percentuais de comissão para
Regiões Escoteiras: haja vista a comercialização através da UEB com a conseqüente
isenção do recolhimento do ICMS, a DEN aprovou aumentar de 10% para 15% o percentual
de comissões às Regiões Escoteiras relativas a vendas efetuadas aos Grupos. Aprovação
de Balancetes: os balancetes dos meses de Julho, Agosto e Setembro foram aprovados por
unanimidade. Ofício Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS: relatado o
recebimento de ofício solicitando informações administrativas e financeiras relativas ao
período 1999/2001. Certidão Negativa de Débitos – CND: informado ter sido revalidada pelo
período de 6 meses. Posição de registro das Regiões: apresentado e comentado o censo.
Alessandro sugere seja verificado junto a Associação chilena informações quanto ao seu
sistema de registros que apresenta resultados muito positivos. Chaves comenta que no
Nordeste existem casos de Grupos Escoteiro que são beneficiados por recebimentos de
valores enquanto sonegam o pagamento à UEB por registrar seus membros como “carentes”.
Acompanhamento Orçamentário UEB e Loja Escoteira Nacional – LEN: apresentadas e
comentadas posições; Previsão Orçamentária – 2006: apresentada e comentada a
proposta orçamentária. Fábio verificando a disponibilidade orçamentária propõe que a
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Associação volte a pagar os deslocamentos dos Conselheiros para as Reuniões do CAN de
forma a facilitar a participação. Geraldino comenta que ainda não é o momento adequado
para adoção de tais procedimentos haja vista a necessidade de alocação de recursos para
adequação física da sede que necessita ser reformada. Alessandro concorda com a sugestão
do Fábio e pondera que em não sendo possível na sua totalidade seja pelo menos
parcialmente, já que alguns companheiros, em especial aqueles de menor condição
financeira, ficam impossibilitados de participar da composição do CAN. Romeu comenta que
embora haja a possibilidade de haver uma sobra de caixa também considera prematuro se
buscar qualquer custeio. Geraldino propõe seja colocada em votação a inclusão no
orçamento verba para custear as despesas de passagens aéreas para as reuniões de julho e
novembro/2006: a proposta recebeu oito votos favoráveis e três votos contrários de Klaes,
Romeu e Ênio, ressaltando porém que este pagamento ficará condicionado às condições
financeiras na ocasião. ---------------------------------------------------------------------------------------------III Jamboree Nacional Escoteiro: Alessandro faz relato quanto ao andamento da
organização do evento que visamos tornar um marco na história do Escotismo Brasileiro.
Esclarece pontos relativos a segurança da área de acampamento. ----------------------------------Jamboree Mundial: Luiz relata que em decorrência da redução da renda per capita
brasileira, divulgada pelo Banco Mundial, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro
alterou de “C” para “B” a categoria da UEB. A UEB fez diversas gestões para que tal decisão
refletisse na redução da taxa para participação de brasileiros no Jamboree de 2007 sem,
contudo lograr êxito já que o orçamento do evento foi feito considerando a situação na época
de sua aprovação pela Organização Mundial. A mudança de categoria permitirá uma pequena
redução no valor pago anualmente à Organização Mundial. --------------------------------------------Condecorações e Recompensas Aprovadas: Medalha Velho Lobo: José dos Santos
Marques. Medalha Tiradentes: Grupo Escoteiro 9 de Julho - 25/SP, Marco Aurélio de Melo
Castrianni, Ênio H. Cojho e Everaldo Faria Palumbo; Tapir de Prata: Vander Veloso Pires.
Moção de agradecimento ao companheiro João Alberto Bordignon pela colaboração na
realização do Planejamento Estratégico da Instituição. --------------------------------------------------Grade para o Congresso Escoteiro Nacional: é entendimento que a definição da grade é
de responsabilidade da DEN. Edital de convocação Assembléia Ordinária Nacional:
aprovado conforme modelo que se encontra anexo. -------------------------------------------------------Composição do grupo de trabalho sobre Estrutura Organizacional: Geraldino, Chaves,
Farinon, João, Alessandro, Rubem Süffert, Rubem Tadeu, Fred, Rafael, Baldur Schubert e
Romeu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresso em Comissões: Fred na Comissão Institucional e de Gestão de Adultos. Geraldino
na Comissão de Gestão Institucional. Rafael e Klaes na de Comissão de Gestão de Adultos.
Planejamento Estratégico: o Planejamento Estratégico realizado nos dias 12 e 13 o qual
contou com a participação de diversos convidados e do Conselheiro Renato Eugenio de Lima
além dos já nominados nesta ata. Suas conclusões são aprovadas pelo CAN. --------------------Distintivo do Centenário: Klaes comenta que diversas Associações já estão usando em seu
uniforme escoteiro o distintivo do Centenário do Escotismo. Aprovada a utilização do distintivo
em questão com a determinação de que seu uso não seja obrigatório e que sua localização
na camisa seja estudada pela CNPJ. --------------------------------------------------------------------------Cancelamento da Reunião de Fevereiro: haja vista a conclusão do Planejamento
Estratégico, a Reunião do CAN que aconteceria em fevereiro foi cancelada, devendo haver a
correção do Calendário Anual de 2006. -----------------------------------------------------------------------Encerramento: vencidos os assuntos a reunião foi encerrada. ----------------------------------------

A presente ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros.

Luiz Carlos Debiazio
Secretário da Reunião

Geraldino Ferreira Moreira
Presidente
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