ATA DA 61.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e Local: 27 e 28 de fevereiro de 2010, São Paulo/SP. ----------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Marco Aurelio de
Mello Castrianni (Castrianni), Vice-Presidente Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque
(Márcio) e Conselheiros: Luiz Salgado Klaes (Klaes), Sandra Valda Nogueira dos Santos
(Sandra), Hélio Moratelli (Hélio), Adir Barusso (Adir), Rafael Rocha de Macedo (Rafael), Júlio
Massirer (Júlio), Paulo Salamuni (Salamuni), Paulo Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique),
Ivan Alves do Nascimento (Ivan), Marcelo Lisboa (Marcelo), Raphael Tostes Salin e Souza
(Tostes), Geraldino Ferreira Moreira (Geraldino), Marcelo de Assis Xaud (Xaud), Ênio H. Cojho
(Ênio) e o Suplente em exercício David Izecksohn Neto (David) representando também a
Região Sudeste. Representantes Áreas Geográficas: Rubem Suffert (Centro-Oeste), Bráulio
André Dantas da Silva (Nordeste). Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes:
Felipe de Paulo e Rafael Raiser. Diretoria Executiva Nacional - DEN: Diretor Presidente –
Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro (Rubem) os Vice-Presidentes Renato Bini (Bini) e Marco
Aurelio Romeu Fernandes (Romeu) e o Diretor de Métodos Educativos Alessandro Garcia
Vieira (Alessandro). Outros participantes: André Carreira e Asley Stecca Steindorf (membros
da Comissão Fiscal Nacional), Ricardo Stuber (Comissário Internacional Adjunto), Siágrio
Pinheiro (Coordenador Equipe Nacional de Atividades), Carlos Frederico dos Santos
(Presidente da UEB/RJ), Rafael Teixeira Nunes (membro da Comissão de Ética e Disciplina
Nacional), José Mário Moraes e Silva (Diretor da Conferência Mundial 2011), Mauro Lages
(Coordenador do JOTI), Paulo Eugênio Oliveira (Comissão de Sustentabilidade), Theodomiro
Rodrigues (Coordenador da Equipe Nacional de Atualização do Programa), Paulo Nhemetz
(Executivo UEB/SP), Rafael Froes (GO), Patrícia Diniz (SP), Argus Rosenhain (RS) e Glen
Homer (DF) Executivos Nacionais: Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio (Luiz),
Luiz César de Simas Horn (Luiz César), Megumi Tokudome (Megumi) e Hector Carrer. ----------Às 08h20min, Castrianni abriu a reunião e Júlio efetuou a oração de abertura. ----------------------1 – Justificativa de ausências: Justificada a ausência do Conselheiro Senna. Salamuni
justifica que terá que se ausentar após as 12 horas. --------------------------------------------------------2 – Agenda da Reunião: foi feita a adequação da agenda às solicitações dos participantes. ---3 – Confirmação de votações virtuais: foram confirmadas as aprovações das votações dos
seguintes assuntos: a) Resolução sobre Mediação de Conflitos; b) Criação da Comissão de
Assuntos Jurídicos e c) Editais de Convocação para as Assembléias Ordinária e Extraordinária
da UEB que acontecerão em 25 de abril de 2010. -----------------------------------------------------------4 – Comissão para avaliação de pedidos de condecorações: composta comissão para
avaliação dos pedidos de condecorações. ---------------------------------------------------------------------5 – Apresentação do estudo da nova marca da UEB: Márcio e Glen Homer fizeram
histórico sobre a marca da UEB e a variação ocorrida durante os anos, comentaram sobre as
dificuldades da reprodução gráfica da atual marca encerrando com a apresentação da proposta
de adoção de uma nova marca para a UEB. Salamuni fez alguns comentários e destacou a
importância do trabalho apresentado e a manutenção do Distintivo de Promessa, bem como a
manutenção do nome União dos Escoteiros do Brasil na Sede da Instituição. Suffert, Xaud,
David e Tostes elogiaram e também fizeram comentários. Márcio comentou que a DEN já
aprovou o trabalho. Encaminhado para apreciação, o CAN aprovou por unanimidade a nova
marca e repassou a DEN para a implantação do trabalho com a observação que deve ser
resguardado o Distintivo de Promessa. -------------------------------------------------------------------------6 – Informações da CNRI: Ricardo Stuber apresentou informes sobre o evento 4º Encontro
Internacional de Jovens - Movimento Escoteiro e Iniciativas Intelectuais – ocorrido nos
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Emirados Árabes Unidos que teve a participação brasileira de WINDER GARCIA do Grupo
Escoteiro Arara Azul - 15/GO e sobre os eventos futuros: Jamboree Pan-Americano (México)
apresentando todas as mudanças ocorridas – Salamuni comentou sobre a importância de se
ter responsabilidade quanto a aceitação de realização de eventos e que a Associação
Mexicana deveria ter cancelado o mesmo; Júlio comentou sobre reclamação de escotista do
Rio Grande do Sul e constatou-se que o mesmo nada havia pago a título de inscrição da
atividade. Jamboree Nacional da BSA: comentou sobre processo seletivo e que as
informações serão disponibilizadas até metade de março. MOOT Quênia: que terá a
Coordenação de Romeu e para o qual temos expectativa de participação de pelo menos 20
pessoas. Conferência Interamericana: entregue o Boletim 1 que será complementado ainda
em março pelo Boletim 2. Conferência e Fórum Mundiais: processo seletivo para definição de
Delegados e Observadores. Oficina Scout Interamericana (OSI): informes sobre local,
inauguração, providências que estão sendo tomadas para viabilizar seu funcionamento, etc. ---7 – Informações sobre os eventos 2011 (Conferência e Fórum): Salamuni apresenta José
Mário Moraes e Silva que fará apresentação sobre o Fórum e Conferência Mundial de 2011 e
desde já agradece o apoio que vem recebendo da DEN, voluntários, profissionais e escritórios
que estão apoiando a realização das ações. José Mário iniciou destacando que este é um
evento da UEB, apresentou o Organograma, comentou sobre o trabalho voluntário de
Mariovani Cervi na função de Coordenador, locais de realização, formas de participação, dados
importantes, principais realizações, orçamento que está sendo trabalhado e considerações
finais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Proposta do Projeto de Crescimento do Escotismo no Nordeste: Ivan iniciou
apresentação informando ser uma proposta aprovada pelas diretorias regionais e reconhecida
como ideal para incentivar o crescimento do escotismo na Região Nordeste, destacou seus
pontos principais e as diversas reflexões sobre a situação do Escotismo. Salamuni fez alguns
questionamentos usando exemplo de determinadas Regiões. Paulo Henrique parabenizou pelo
trabalho apresentado e destacou a importância da Instituição chegar ao Grupo. Xaud comentou
sobre a importância de tentarmos fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes;
sugeriu algumas mudanças no Projeto e que o mesmo seja implementado progressivamente
no Nordeste. Alessandro participou do ENED e percebeu como as pessoas estão interessadas
em promover uma grande mudança na Região Nordeste e para isso foi muito importante o
resultado obtido pela Região do Rio Grande do Norte. Rafael destacou que os problemas das
Regiões são muito parecidos e que o Projeto é válido para qualquer Região; sugeriu seja
criado um manual com o detalhamento das ações de forma a possibilitar a implantação em
outras Regiões. Bráulio comentou sobre o distanciamento da Direção com o nível Local e citou
como exemplo sua visita, na companhia de Sandra e Rubem Tadeu, para a Região de Sergipe;
Junto com Sandra citaram diversos outros exemplos. Ivan citou que o valor necessário para
realização do Projeto deve ser considerado como “Investimento”. Salamuni citou que o sucesso
obtido pelo Rio Grande do Norte foi fruto das lideranças locais e o mesmo dificilmente
acontecerá em outras Regiões. Rubem Tadeu comentou sobre Projeto de Interiorização do
Escotismo, que foi abandonado, e, pelas peculiaridades da Região Nordeste acabou gerando o
Projeto ora apresentado; concorda com Salamuni com relação ao caso do Rio Grande do Norte
ser diferente, porém acredita que em alguns Estados possam se conseguir pessoas com a
liderança necessária para a obtenção de sucesso e pediu que fossem inseridas no Projeto as
contrapartidas regionais. Colocado para deliberação o CAN decidiu por aceitá-lo com as
modificações sugeridas e que o mesmo seja encaminhado a DEN. -------------------------------------9 – Informações sobre a contratação da Secretária Internacional: Tostes questionou
quanto a forma de contratação de Fernanda Soares e se o pagamento de seus salários está
sendo feito pela Conferência ou pela UEB evento. José Mário esclareceu que a Fernanda foi
contratada por prazo determinado, está ocupando a vaga deixada aberta por Marie Louise
Maia (Milú) e está dedicando seu tempo à Conferência e a UEB. Convidamos Ricardo Stuber
para o cargo de PCO e em decorrência da sua não aceitação e a não ocupação da vaga de
PCO surgiu a necessidade da contratação de uma pessoa com perfil específico. Não houve
apadrinhamento e sim a necessidade de uma pessoa com características específicas, que
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eram atendidas pela Fernanda, e que poucas pessoas no Brasil atendem. Paulo Henrique
questionou sobre quem está pagando o salário da Fernanda e quais são as atribuições
específicas de sua função. José Mário respondeu que provisoriamente seu salário está sendo
custeado pela UEB e, em decorrência disso, suas funções estão divididas entre a Conferência
e a Área Internacional da UEB. A preocupação maior de alguns Conselheiros é com relação a
que contratados temporários se transformem em “efetivos”. ----------------------------------------------10 – Informações sobre Programa e Gestão de Adultos e a respectiva preparação de
materiais: Alessandro relatou sobre a situação dos avanços na elaboração do material
educativo, destacando a conclusão do guia Pista e Trilha, do guia Rumo/Travessia e do
material de apoio ao Ramo Escoteiro que serão lançados na Assembléia Nacional da UEB em
abril de 2010. Divulgou, na seqüência, o cronograma de elaboração para os demais Ramos,
com os seguintes prazos: manual do Escotista Ramo Escoteiro - agosto/2010; todo o
material do ramo sênior - agosto/2010; todo o material do ramo lobinho - dezembro/2010;
todo o material do ramo pioneiro - abril/2011. Quanto à Formação de Adultos apresentou
as Apostilas de Cursantes que foram produzidas (CP para Dirigentes Institucionais e
Escotistas; CB para Dirigentes Institucionais e CB para Escotistas) e divulgou o calendário
de conclusão dos próximos materiais de Gestão de Adultos. Informou da decisão de realizar 3
Cursos de Formadores de Nível 1 no segundo semestre de 2010, sendo o primeiro no Distrito
Federal, em julho/2010, o segundo no Sul, em setembro/2010 e o terceiro no Nordeste, em
novembro/2010, além de um curso de formadores de nível 2 no início de 2011. Fred
perguntou se seria possível realizar mais um no Sudeste. Alessandro responde que se houver
demanda poderá ser agendado outro curso. Castrianni comentou quanto ao texto que consta
nas Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos sobre os Cursos para Escotistas solicitando
que, quando por Ramo, tenham tal situação registrada no Certificado de conclusão do Nível
Avançado. David lembrou sobre o prazo de um ano para que as Regiões se ajustem às novas
exigências das Diretrizes Nacionais e que tal prazo termina agora em abril. David questionou
se há problemas se uma Região resolver continuar a fazer o CP Escotista e Dirigente
separados, e Alessandro respondeu que não há problemas. David questionou ainda sobre
a equiparação dos antigos cursos de formadores com os atuais. Alessandro respondeu que
todos que fizeram os antigos cursos de formadores (CBs e CAs) estão automaticamente
equiparados com os CF1 e CF2, respectivamente. Porém, a Direção Nacional poderá
emitir convites para que tais pessoas, se quiserem, participem dos novos cursos como
forma de reciclagem. Paulo Henrique questionou sobre a padronização de conteúdos para a
realização de tarefas prévias e prática supervisionada e foi esclarecido que tal material está
sendo produzido, como orientação mínima que pode ser complementada pelas Regiões.
Alessandro comentou que voltará a funcionar a Equipe Nacional de Formadores, com a função
de discutir e disseminar as melhores práticas em Gestão de Adultos no Brasil. Na seqüência
apresentou Paulo Oliveira (Coordenador do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade) que
apresentou a proposta da Insígnia Mundial de Meio Ambiente, que substituirá a Insígnia
Mundial de Conservacionismo. Como a questão envolve alteração no POR. Esclarecidas as
dúvidas à matéria, o CAN decidiu por aceitá-la com as modificações sugeridas. --------------------11 – Apresentação de proposta de alteração da regra 13 do POR, visando a permitir que
crianças com idade superior a 6 anos e meio possam voltar a ser beneficiadas pelo
Movimento Escoteiro: Xaud apresentou a proposta como forma de beneficiar o Ramo Lobinho
estendendo uma flexibilização que já ocorre nos demais Ramos, condicionando-a a que o
jovem esteja alfabetizado. Castrianni propôs que tal flexibilização ocorra a partir dos 6 anos de
idade acompanhando o que ocorre na Educação Formal. Diversas contribuições foram
apresentadas. Castrianni discordou de alguns comentários efetuados e que foram até
contraditórios em determinados momentos. Colocada para apreciação a proposta de alteração
para seis anos e meio recebeu 10 votos favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção. Colocada para
apreciação a proposta de alteração para seis anos recebeu 4 votos favoráveis e 11 votos
contrários. O CAN aprovou, portanto, a alteração para seis anos e meio com as modificações
sugeridas. Xaud deverá apresentar o texto modificado até o final da reunião. -------------------------
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12 – Proposta de alteração no procedimento de registro: bloqueio do sistema na
categoria contribuintes para menores de 6 anos e meio ou diferenciação no código de
registro que permita a fácil identificação desta modalidade de participação: justificou sua
preocupação. Rafael sugere que se criem normas claras para evidenciar que o associado
aceito em tal categoria não pode participar das atividades destinadas a associado beneficiários.
Ivan acredita que será mínimo o risco de tais registrados participarem de atividades. O CAN
decidiu não aceitar a proposta apresentada. -------------------------------------------------------------------13 – Proposta de ampliação da possibilidade de gratuidade a carentes: Rubem Tadeu
propõe seja ampliada para um e meio Salário Mínimo Nacional a renda destinada para permitir
o Registro sem custo junto a UEB. Propõe também passe a ser solicitado um Atestado de
Isento para obtenção da condição de Isento da Contribuição Anual. Com base no exposto
propõe alteração no teor do Artigo 15 da Resolução 08/2009 do CAN. Diversas contribuições
são apresentadas alterando o teor da redação e o CAN aprova por unanimidade a proposta de
alteração na Resolução. ---------------------------------------------------------------------------------------------14 – Situação Econômico Financeira da UEB: a) Proposta de aprovação do Balancete
relativo ao segundo semestre/2009: Considerando o parecer da Comissão Fiscal Nacional
(CFN) o CAN considera aprovado o Balancete. b) Previsão Financeira – 2010: apresentada a
Previsão Financeira. Tostes pediu que retornasse o envio do Sistema de Informações
gerenciais – SIG. A Previsão Financeira foi aprovada pelo CAN. c) Consolidação de
Balanços: Bini esclarece a importância de tal procedimento. Rubem Tadeu informou que o
assunto será tratado também na reunião do Conselho Consultivo, em abril. -------------------------15 – Vídeo do Camporee 2010: Júlio relatou a participação de 399 Escoteiros, 342 Seniores,
103 Pioneiros e 285 Escotistas e membros da Equipe de serviço num total de 1.129 pessoas,
representantes de 21 Regiões Escoteiras e uma delegação do Paraguai, cujo tema era
Sustentabilidade. Fez especial destaque ao trabalho realizado pela Equipe Pioneira Regional
que desenvolveu uma programação altamente atrativa, assim como ao trabalho feito com
atividades relativas ao Escotismo do Ar (Klaes) e Mar. Felipe de Paulo compareceu
representando o CCME e Romeu a DEN. Comentou que graças ao bom conceito da
Administração Regional conseguiram formalizar diversas parcerias que facilitaram a obtenção
de recursos. Passado vídeo do evento. Márcio e Paulo Henrique sugeriram que a abertura de
inscrições para outras Regiões passe pelas Diretorias Regionais. Romeu parabenizou a Região
pela atividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------16 – Processos Disciplinares: relatada a situação dos Processos Disciplinares. Rubem Tadeu
manifestou sua opinião sobre a inoperância da Comissão de Ética e Disciplina Nacional na
forma de como que hoje se apresenta e sugere que se formem Comissões para analisar
Processos Específicos utilizando equipes de Regiões diferentes. Tostes se posiciona que a
CEDN não tem funcionando devido as pessoas e não devido ao órgão em si. Suffert comentou
que a composição é falha nossa na escolha dos candidatos. David manifesta sua concordância
com as ponderações de Rubem Tadeu. Rafael teme que aconteça o direcionamento para
pessoas tendenciosas. Fred cita que os candidatos devem ter prévio conhecimento da
responsabilidade que estão postulando e reconhece que a CEDN não está cumprindo seu
papel. Castrianni concordando com Rubem Tadeu comentou que o órgão que irá se
responsabilizar pelo parecer poderá distribuir o Processo para análise. Siágrio, Presidente da
Comissão de Ética Nacional, também se manifestou a favor da opinião de Rubem Tadeu. -17 – Proposta de resolução alterando o uso da Insígnia de BP até 23 anos: Paulo
Henrique encaminhará o assunto para prévia análise da Diretoria de Métodos Educativos haja
vista as modificações que estarão sendo implementadas pela mesma e voltará a apresentar o
assunto na reunião de agosto. Pediu, porém, que se faça uma reflexão sobre o tema. Felipe de
Paulo relatou a importância de se tratar tal assunto. Júlio leu documento emitido por
representante do Ramo Pioneiro da UEB/RS apoiando a proposta apresentada. David solicitou
que, independentemente de alterar ou não, que dessa vez se justifiquem os motivos da
decisão e que se pare de mexer com as regras para o uso deste distintivo. --------------------4

18 – Proposta de alteração da Resolução n. 1/2004: Paulo Henrique apresentou sugestão da
Diretoria Regional da UEB/MG de alteração em artigos da resolução. O CAN aprova sugestão
de se criar comissão com vistas a revisar a Resolução e apresentar as adequações
necessárias na reunião do CAN de agosto. A Comissão será composta por Paulo Henrique,
Klaes e Felipe de Paulo. Sugerido verificar a qualidade das medalhas adquiridas. ----------------19 – Informes da DEN: Rubem Tadeu relacionou diversas ações levadas a efeito pela DEN
com destaque para: apresentação no Senado, audiência com o Secretário da Comunicação
Social Franklin Martins (Secretário de Comunicação), audiência com o Vice-Presidente da
República José Alencar, reeleição no CONJUVE, reunião com lideranças das Regiões de
Sergipe e Rio Grande do Norte, reunião com Federação de Bandeirantes do Brasil – FBB,
registro de marcas, reestruturação e consolidação do Plano de Cargos e Salários, CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, representação nas reuniões da
organização da Conferência Mundial, representação no Camporee Gaúcho. Bini comentou a
respeito da implementação do SIGUE e como se dará a liberação para um número maior de
Grupos, pois ainda desconhecemos qual será a demanda inicial. ---------------------------------------Ricardo Stuber comunicou a contratação de Raul Sanchez Vaca para o cargo de Diretor
Regional do Escritório Mundial – Região Interamericana. --------------------------------------------------A reunião foi interrompida às 21:00 horas e reiniciada as 08h20 do dia 28 (domingo) com
oração proferida por Froes. -----------------------------------------------------------------------------------------20 – Apresentação de resultados preliminares da pesquisa incluída no
formulário do Grupo Padrão 2009: Xaud detalhou a importância da pesquisa efetuada junto
com o Projeto Grupo Padrão 2009/2008 e apresentou o resultado qualitativo e quantitativo da
tabulação das respostas às principais perguntas. Contribuições foram apresentadas e o CAN
decidiu que sejam revistas as perguntas e reaplicar o questionário junto ao Projeto Grupo
Padrão 2011/2010. Xaud se comprometeu a enviar o resultado completo da tabulação da
pesquisa e solicitou que a próxima edição indique a fonte da metodologia e que os resultados
sejam analisados por profissionais da área. --------------------------------------------------------------------21 – Redefinição de Grupos de Trabalho do Planejamento Estratégico e Atualização do
Plano de Ação: Xaud sugeriu seja repensada a composição dos Grupos de Trabalho do CAN
com vistas a maior eficácia do Planejamento Estratégico da UEB. Rubem Tadeu sugeriu que
sejam montados Grupos de Trabalho independentes da composição anterior. Ivan sugeriu que
alguns Conselheiros sejam indicada Comissão para acompanhar a implementação e evolução
do Planejamento Estratégico. O CAN decidiu compor a Comissão com os seguintes
Conselheiros: Ivan, Xaud e David. Sugerido retirar do site o Planejamento Estratégico
disponibilizado por não estar atualizado. ----------------22 – Proposta de reconhecimento aos cônjuges ou companheiros de dirigentes e
escotistas com grande atuação no Escotismo: Rubem Suffert apresentou a proposta do
Dirigente Álvaro Tavares Gomes de Souza (SP) de criação da distinção de “Reconhecimento
pela Compreensão e Apoio” à cônjuges ou companheiros de membros do Movimento Escoteiro
e as necessárias alterações na Resolução vigente. O CAN decidiu por aceitar a proposta e
alterar a resolução vigente sendo divulgada a informação, aos associados, através do site da
UEB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 – Discussão sobre a alteração do Estatuto proposta pela Comissão Estatuinte: Rubem
Suffert apresentou para apreciação as propostas da Comissão para alteração do Estatuto da
UEB. Os Conselheiros analisaram e apresentaram sugestões. Quanto ao “Capítulo 3 - Seção
VII - da Comissão de Ética e Disciplina Nacional” e reflexos, 8 (oito) Conselheiros votaram pela
sua extinção e 5 (cinco) votaram pela alteração do texto conforme proposto. O CAN decidiu
encaminhar as mudanças propostas para apreciação pela Assembléia Extraordinária e aprovou
a inclusão do Tostes na Comissão Estatuinte. ----------------------------------------------------------------5

24 – Divulgação dos eventos Congresso e Assembléia Nacional - 2010: Carlos Frederico
(Fred) Diretor Presidente da UEB/RJ apresentou as informações sobre a organização e
realização do evento. Paulo Henrique solicitou que as novas literaturas sejam vendidas durante
a Assembléia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 – Relatório do JOTI: Mauro Lages (Coordenador do JOTI) apresentou relatório do evento
com diversas informações onde ficou evidenciado um grande crescimento no número de
participantes. O Site do JOTI Lusófono está melhor colocado, em sistemas de buscas, que o
próprio site da Organização Mundial. Froes (GO) explicou como a Atividade é realizada e
Mauro apresentou Proposta para que o CAN permita que a organização comercialize a
atividade com o objetivo de gerar recursos financeiros para desenvolvimento do sistema da
atividade, fornecer distintivos e produzir cartazes. Indicou o nome de Froes para assumir como
Coordenador Nacional. Ricardo parabenizou pela organização da atividade e entende que o
JOTI é a grande atividade que pode ser levada a efeito pelos países Lusófonos até como forma
de aproximar mais o relacionamento entre tais países. Castrianni comentou que o JOTI é uma
das atividades que tem bastante espaço nas reuniões do CAN. David agradeceu ao empenho
de toda a equipe do JOTI e em especial, congratulou o trabalho de Mauro Lages, pois
participou dessa edição da atividade e saiu muito feliz pelos bons momentos que a mesma
proporcionou ao seu Grupo Escoteiro, comparando tal satisfação com a que vivenciou no
último Jamboree Nacional. O CAN pediu que as propostas apresentadas sejam
encaminhadas a DEN. -----------------------------------------------------------------------------------------------26 – Proposta de alteração nos procedimentos relativos a abertura de Unidades
Escoteiras Locais: Castrianni manifestou sua preocupação em facilitar o entendimento dos
procedimentos necessários para abertura de Grupo Escoteiro e para tal sugeriu a atualização
das informações disponibilizadas no site da UEB. O tema foi colocado neste momento para
reflexão, mas, em uma próxima reunião, serão apresentadas propostas concretas. ----------------Não havendo outras manifestações foi feita a oração de encerramento por Xaud e a reunião foi
encerrada pelo Presidente do CAN, às 12h40min do dia 28 de fevereiro de 2010, com o desejo
de um tranqüilo regresso às suas cidades.

Marco Aurelio de Mello Castrianni
Presidente do Conselho de Administração Nacional
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