RESUMO - ATA DA 46.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e Local: 11 a 13 de fevereiro de 2005 – São Bernardo do Campo/SP. -----------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional: Geraldino Ferreira Moreira, Marco Aurélio
Romeu Fernandes, Baldur Oscar Schubert, Fábio Rodrigo Conde, Rubem Süffert, Sérgio Luís
Franzner, Siágrio Felipe Pinheiro, Christian André Dávalos, Marco Aurelio de Mello Castrianni,
Renato Eugênio de Lima, Ênio H. Cojho e Antônio César de Oliveira; Diretoria Executiva
Nacional: Paulo Salamuni e Carlos Frederico dos Santos; Convidados: Mário Henrique Peters
Farinon, Alessandro Garcia Vieira e João Batista Fiorini Thomé; Corpo Profissional Nacional:
Celso Ferreira Filho, Luiz Carlos Debiazio e Luiz César de Simas Horn. ----------------------------------Às 16h35, abrindo a 1.ª parte da reunião, Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do CAN, dá as
boas vindas e agradece a presença. O Conselheiro Rubem Süffert faz a oração de abertura.
Geraldino registra a justificativa de ausência de Teresa Cristina Silva de Souza Souto, Rafael Will
Suares Quadra e Alexandre Machado Silva. -----------------------------------------------------------------------1- Ata da Reunião anterior: a ata foi aprovada. ---------------------------------------------------------------2- Núcleo Nacional de Jovens Líderes: Paulo Salamuni questiona a formação de comissões
sem que todos seus componentes tenham sido efetivamente consultados citando o “Processo
de seleção e preparação de representantes jovens brasileiros ao Fórum Mundial de Jovens”.
Thomé cita ter sido deliberado anteriormente que qualquer participação em comissão deve
passar antecipadamente pela respectiva diretoria regional. Fred comenta que o processo no
seu todo foi elogiado, mas que também é contrário a aprovação de documentos sem uma
avaliação antecipada. Schubert comenta que devemos apostar nos jovens e trazê-los para
junto de nós. Luiz César comenta ter bastante contato com o Colorido e quer registrar que as
pessoas que tiveram acesso antecipado ao documento sugeriram alterações (Oscar Victor e
ele próprio Luiz César) e que o documento apresentado ao CAN não contemplava qualquer
das alterações sugeridas, inclusive quanto à necessidade da retirada da nominação de um
órgão que inexiste no nível mundial. Comentado que o documento dá autonomia à Comissão
para indicar o representante da UEB junto a Rede de Jovens, que é competência do CAN.
Geraldino propõe e é aceito que o Executivo Luiz César revise o documento em conjunto com
os membros do Núcleo e passe um relatório conclusivo aos membros do CAN. ------------------3- Planejamento Estratégico - 2005: Mário comenta quanto sua visita a BSA – Boys Scouts of
América, de onde trouxe material técnico que está sendo traduzido. Lê um artigo, de autoria
de Stephen Kanitz, onde fica evidenciado que os resultados obtidos pelos Estados Unidos
são melhores que os obtidos pelo Brasil devido eles se respaldarem de Administradores
profissionais. César sugere que devemos rever a estrutura da UEB antes de trabalhar no
próprio Planejamento Estratégico. Fred entende que o Planejamento deve ser discutido
prioritariamente em que pese a necessidade de se rever a estrutura. Rubem comenta que a
Missão apresentada no Planejamento Estratégico difere da que nós próprios divulgamos, que
é a definição mundial; sugere que seja dado um prazo para as comissões estratégicas
apresentarem sugestões ao Planejamento Estratégico e que o mesmo seja discutido na
reunião de abril; que em seu lugar discutamos a “Estrutura” da UEB. Geraldino concorda com
os comentários e diz que é necessário pelo menos sabermos o que já foi feito dentro das
metas estipuladas. Romeu comenta que em levantamento feito em fevereiro/2004 ficou
constatado que aproximadamente 80% das metas constantes no Planejamento Estratégico
não havia sido alcançado; ressalta a importância da discussão do Planejamento como um
todo abrangendo inclusive o aspecto estrutural da UEB. Schubert comenta quanto ao artigo
lido que a fortaleza dos Estados Unidos reside na sociedade e não no governo; entende que o
texto é bom para nos fazer refletir sobre o tema apresentado e que devemos fazer o mesmo
exercício dentro de nossa instituição; comenta que a “representatividade da UEB” deve ser
focada prioritariamente. Thomé comenta quanto à importância da sobrevivência da instituição
e para tal a necessidade de revermos conceitos básicos. César comenta quanto à
necessidade de avançarmos no aspecto de profissionalização das ações, necessidade de
buscarmos novos profissionais para auxiliar no crescimento e na obtenção de recursos.
1

4-

5-

67-

8-

9-

Paulo, abordando assuntos diversos, cita que variações no efetivo afetam prioritariamente a
área financeira da UEB; que a DEN tem tomado decisões drásticas; cita o exemplo do
estabelecimento de regras para eventos e a importância de cumpri-las (Jamboree PanAmericano); tem conhecimento da angústia existente dentro da UEB pela falta de crescimento
do efetivo e da necessidade de se preocupar com a parte estrutural da instituição para buscar
sanar tal deficiência. Mário propõe que o tempo destinado a debater alterações no Estatuto
(na noite de hoje) seja destinado a trabalhar previamente com análise da Missão e dos
objetivos da UEB, pois dessas definições depende o estabelecimento do Planejamento
Estratégico e da Estrutura da Instituição (Estatuto); comenta que existe a necessidade de
contar com trabalho de administradores, porém sem que nos tornemos reféns dos mesmos,
devendo ficar claro que o profissional e o voluntário são interdependentes; a busca de
recursos, apesar de definida como prioridade, nunca foi implementada; diferente dos nossos
relatórios que são voltados para o público interno os relatórios apresentados pela BSA são
elaborados para o público externo, mostrando o que a instituição faz; necessário se definir
parâmetros mínimos para atuação de adultos; pede uma reflexão no sentido de se descobrir
até que ponto estamos “ajudando” ou “atrapalhando” a instituição. Geraldino propõe
analisarmos a “Missão” e “Visão” e, na seqüência, trabalharmos com Estatuto. Proposta
aceita pelos participantes. ------------------------------------------------Presença: registrada a chegada de Toshio Kawakami - Presidente da Região de São Paulo,
Marcos Venício Mattos Chaves - membro da Comissão Nacional de Ética e Disciplina e do
dirigente escoteiro Ricardo Stuber. -----------------------------------------------------------------------------Missão da UEB: Rubem comenta que nossa Missão está focando o aspecto quantitativo em
detrimento ao qualitativo. Toshio ressalta que devemos fazer “Escotismo” não para o
Escoteiro e sim para a Comunidade. Mário cita a necessidade de utilizar melhor a área de
Gestão de Adultos para alcançar tal objetivo. Schubert diz que para alterar tal situação temos
que mudar a ação do Grupo Escoteiro. Ricardo sugere que haja um envolvimento maior dos
três níveis em eventos nacionais já existentes. Castrianni reforça a importância de se lembrar
aos organismos internacionais de que o MACPRO é um instrumento de atualização
constante, como o próprio nome diz, fato que não está ocorrendo. A UEB é a segunda
associação com maior relação “adultos/jovens” no mundo. Luiz César comenta que a maior
parte dos objetivos educativos estão contemplados no método, porém faltou a explicação de
como usá-los. Deverá ser feita uma pesquisa/avaliação, via região, do que está acontecendo
com os programas dos ramos Lobinho e Escoteiro (Luiz César deverá relacionar as questões
a serem abordadas na pesquisa). O resultado deverá ser somado ao de outra pesquisa que já
está sendo feita pela CNPJ junto aos escotistas. Sugerido ainda que se faça outra pesquisa,
abordando o mesmo tema, realizada por pesquisadores independentes. Aprovada a
realização das três pesquisas. Quanto a definição da “Missão da UEB” aprovou-se aguardar
até o mês de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Visão da UEB: proposto definir alguns parâmetros junto às regiões para serem apreciadas na
reunião de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Relatório Anual da UEB: aprovada mudança na composição do relatório anual da UEB, que
deverá conter informações sobre parcerias, ações realizadas pelos diversos níveis, muitas
fotos, resumo das ações da mesma forma que informado ao INSS, etc. Tal relatório pode ser
apresentado de forma separada do relatório técnico. ------------------------------------------------------Proposta de revisão do P.O.R.: Rubem apresenta a proposta de alteração relativa a parte
de adequação ao estatuto. Luiz César apresenta a proposta relativa ao Programa de Jovens.
Outras sugestões são apreciadas. Luiz César deverá preparar documento com base nas
sugestões apresentadas e encaminhá-lo aos membros do CAN. --------------------------------------Assembléia Nacional e Congresso Escoteiro – Florianópolis: Apresentação: Thomé,
Executivo Regional de Santa Catarina, apresenta informações relativas a realização da
Assembléia Nacional e Congresso Escoteiro. Paulo elogia a programação que acredita
atender o desejo do público participante e informa já ter a confirmação de participação do
Senador Flávio Arns. Renato sugere aproveitar o evento para firmar o convênio de
participação da cidade de Florianópolis no Projeto Escotismo em Cidades Pólo.
Programação do evento: sujeita a ajustes pela DEN a ser comunicado aos membros do
CAN
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10- Informes da DEN: Projeto Crescimento Regiões de Alagoas e Sergipe: haja vista
relacionamento com os governadores dos Estados se torna viável a criação e apresentação
de Projeto voltado ao crescimento do efetivo Escoteiro; tais projetos serão implementados
pelo Executivo Gino Bacchi. 3.º Jamboree Nacional Escoteiro: relatado quanto a indicação
feita pela UEB/DF dos companheiros Schubert e Alessandro para comporem o Comitê
Organizador e quanto a ida dos executivos à Brasília visando efetuar os levantamentos
necessários para a definição da Taxa. O evento será amplamente divulgado por ocasião do
Congresso e Assembléia Nacional, em Florianópolis. Ajuri Nacional dos Escoteiros do Mar:
procurados pelo Com. Borba fomos informados sobre a falta de indicação do local para a
realização do próximo evento e que já havia sido conversado com os membros da CNPJ
estava sugerindo sua realização no Distrito Federal. A Sugestão foi aceita e o evento incluído
no calendário anual. Alessandro pede apoio a divulgação de tal evento. Jornal Sempre
Alerta e Sempre Alerta Jovem: informado quanto a renovação do contrato com a jornalista e
que o calendário de publicações para 2005 já foi definido. Registro: apresentadas posições
relativas ao encerramento de 2004 e janeiro de 2005. Renato apresentou as atividades
realizadas pela Comissão Nacional de Crescimento nos 11 meses de sua atual composição e
informou que o cronograma do projeto escotismo em Cidades Pólo se encontra dentro do
previsto sendo que a segunda fase do mesmo se inicia agora no mês de fevereiro.
Orçamento UEB/LEN: apresentadas e comentadas as posições relativas ao encerramento
de 2004 e janeiro de 2005. Ausência do Adir: Paulo aproveitando os relatos da área
financeira justifica a ausência do Adir que não se faz presente por motivo de viagem.
Escritório Nordeste: Fred relata quanto a provável alteração de data do Encontro Norte
Nordeste de Escotistas e Dirigentes e quanto ao envolvimento do Gino com a realização do
XXV Mutirão Pioneiro Nacional no Rio Grande do Norte e a área de Gestão de Adultos.
Planejamento Orçamentário UEB/SC: Thomé relata o trabalho realizado pelo executivo
Celso junto a UEB/SC com vistas a implantação de planejamento orçamentário e agradece
em nome do Diretor Presidente da Região todo apoio que a UEB/SC vem recebendo da DEN
e do Escritório Nacional. Notificação Ministério da Justiça – Utilidade Pública Federal:
informado quanto ao recebimento de notificação do Ministério da Justiça questionando a falta
de entrega de relatórios anuais da UEB no período de 1935 a 1978 que implicaria em perda
da condição de “Utilidade Pública Federal”. Já foram tomadas as providências com o
encaminhamento de ofício e o acionamento do gabinete do Deputado Federal Gustavo Fruet
e apoio do Conselheiro Rubem Süffert. Jamboree Pan-Americano – Argentina: O Executivo
Luiz Carlos avalia o evento sobre os aspectos Organizacional e resultado para a UEB,
deixando a cargo do Executivo Luiz César a avaliação do Programa. A organização do evento
pecou pela falta de coordenação. Dentre as principais falhas destaca “credenciamento”,
“transporte” e fornecimento do “Kit de patrulha”. A área médica do evento é merecedora de
elogios pelo serviço prestado e pela forma com que o prestou e a população e a comunidade
de San Rafael pela forma calorosa e atenciosa com que recebeu os participantes do evento.
Quanto ao resultado para a instituição cabe destacar a importância da manutenção das
regras definidas e que o evento deixará um saldo financeiro haja vista haver ultrapassado o
ponto de equilíbrio e a não realização de alguns gastos previstos. O aspecto preocupante foi
a participação de uma jovem brasileira que se inscreveu no próprio evento e um membro da
Equipe Internacional de Serviço, sem inscrição, que se apresentou em nome de outro. Luiz
César avalia que apesar de problemas de logística o programa agradou aos jovens. O
relatório completo sobre o evento será encaminhado à DEN; Centenário do escotismo: Luiz
César apresenta informações gerais sobre as comemorações do Centenário com algumas
explicações sobre os projetos “Presentes para a Paz” e “Amanhecer do Escotismo”.
Apresentou também a redação final do projeto “Scouts of the World”. Sugeriu também que as
comissões a serem montadas fiquem vinculadas à DEN. ------------------------------------------------11- Aprovação caderno de Jornada: o material foi aprovado por unanimidade. ----------------------12- Aprovação de Balancetes: foram aprovados os balancetes referentes ao período maio a
dezembro/2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------------13- Proposta de confecção de camiseta para o CAN: decidido que a DEN solicite à Loja
Escoteira Nacional a elaboração de camisetas para todo nível nacional. ----------------------------14- Indicação de representantes nacionais em atividades internacionais: reforçada a
necessidade que tais indicações sejam aprovadas pelo CAN ou pela DEN. ------------------------3

15- União Parlamentar Escoteira – UPE: Romeu apresenta a necessidade de se buscar um
maior envolvimento regional e um maior apoio dos próprios membros do CAN. Paulo
apresenta diversas ações levadas a efeito em diversos Estados do País. Sugerido o
estreitamento de relações com o Rotary Club, que completa seu centenário em 2005.
Devemos nos empenhar em levar grande número de parlamentares à Assembléia Nacional e
Congresso Escoteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------16- Resolução sobre atividades nacionais: Siágrio apresenta a proposta de Resolução
resultante do trabalho da subcomissão. Paulo reconhece a importância de se definir um
calendário para eventos, porém manifesta sua preocupação em pré-definir locais de
realização. A proposta de Resolução deverá ser revisada e reapresentada na próxima
reunião. Schubert propõe que a DEN estabeleça um calendário a médio e longo prazo. Fábio
coloca o fato de já termos uma vivência positiva com relação às atividades nacionais, não
necessitando por esse motivo a adoção de uma Resolução que poderia vir a prejudicar o
andamento do processo por um engessamento desnecessário. ---------------------------------------17- Apresentação dos custos e rateio das despesas: apresentado o levantamento dos custos
e o valor que cabe a cada participante da reunião. O custo de deslocamento dos
participantes será dividido pelos 15 titulares e os suplentes presentes. ------------------------------18- Vacância no CAN: tendo em vista as faltas em quatro reuniões consecutivas do CAN e com
base no Art. 8º do Regulamento do CAN, fica desligado das funções o Conselheiro David
Crusius, ficando em aberta a vaga que será preenchida na próxima Assembléia Nacional. ----19- Eleição do 2.º Vice Presidente da DEN: eleito por unanimidade o companheiro Adir Barusso
para ocupar a 2.ª Vice Presidência da Diretoria Executiva Nacional – DEN. ------------------------20- Proposta de Resolução para regulamentar a Comissão Especial para as
Comemorações do Centenário do Escotismo: a proposta deverá sofrer adequações e ser
reapresentada na próxima reunião. Luiz César comenta que tal comissão deve estar
vinculada à DEN e não ao CAN. Deverá ser verificado o teor da resolução 006/1998, citada
no texto, e que já contempla o assunto. -----------------------------------------------------------------------21- Missa na Basílica de Aparecida do Norte: Geraldino comenta sobre a realização da
atividade que envolve diversas regiões sem que haja o cumprimento das regras existentes.
Deverá ser oficializada a Região de Minas Gerais para que interfira no processo visando
adequar o evento às normas vigentes. Deve ser feito um contato da CNPJ com a
subcomissão de espiritualidade para verificar o conhecimento sobre a realização da atividade.
Castrianni propõe que se amplie a presença de diferentes confissões de fé dentro da área de
programa e se trabalhe de forma específica. Devemos propiciar aos participantes do
Jamboree a possibilidade de participar de cerimônias dentro de sua confissão de fé. Tais
cerimônias devem acontecer em momento específico sem que concorram outras atividades. -22- Criação da Subcomissão de Saúde Nacional: por maioria foi aprovada a criação da
subcomissão na Comissão Nacional de Gestão de Adultos – CNGA. --------------------------------23- Editais de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária: os editais foram
aprovados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------24- Alteração do estatuto da UEB: solicitado que conforme praxe as propostas de reforma
especifiquem quais alterações estão sugerindo em relação ao texto atual e que venham
acompanhadas das respectivas justificativas para pedido de modificação. --------------------------25- Encerramento: vencidos os assuntos a reunião foi encerrada com oração feita pelo
companheiro Castrianni.
A presente ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros.

Luiz Carlos Debiazio
Secretário da Reunião

Geraldino Ferreira Moreira
Presidente
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