RESUMO ATA DA 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e Local: 20 de agosto de 2005 – Curitiba/PR. -------------------------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Geraldino Ferreira Moreira, Marco
Aurélio Romeu Fernandes, Siágrio Felipe Pinheiro, Christian André Dávalos, Renato Eugênio de
Lima, Ênio H. Cojho, Rafael Will Suarez Cuadra, Antônio César de Oliveira; Luiz Salgado Klaes,
João Roberto A. Cunha, Teresa Cristina Silva de Souza Souto, Guilherme Augusto Klingelfuss,
Alessandro Vieira, Fábio Conde e Hélio Borba Moratelli. Diretoria Executiva Nacional - DEN:
Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso; Convidados: Maria Terezinha
Koneski Weiss, Patrícia Kramel, Fernando Brodeschi, Ricardo Stuber e Carla Neves; Corpo
Profissional Nacional: Celso Ferreira Filho, Luiz Carlos Debiazio e Luiz César de Simas Horn. --Às 08h45 Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do CAN, dá as boas vindas e agradece a
presença. O Conselheiro João Roberto faz a oração de abertura. -------------------------------------------1- Posição sobre Guias e Manuais para Ramos Maiores e Programa de Jovens: O CAN
analisou as informações sobre a produção das literaturas necessárias para a implantação do
programa de jovens, concluindo que o atraso neste processo, que fundamentalmente
depende da Oficina Scout Interamericana, está prejudicando a aplicação e avaliação do
programa de jovens. Discutiu-se, também, se existe ou não uma relação da mudança do
programa com a queda de efetivo, concluindo-se que é necessário uma pesquisa séria e
científica, formatada por especialistas, para analisar com propriedade esta questão. ------------2- Proposta de seguro para atividades escoteiras: Sérgio, representante da Seguradora
Metlife, reapresenta proposta de seguro conforme feito em Florianópolis, informa ainda que
três Grupos do Rio Grande do Sul já contrataram o seguro. Esclarece as dúvidas levantadas
e manifesta que a empresa se encontra aberta para negociações. ------------------------------------3- Explanação sobre P.O.R.: Luiz César apresenta sugestão de modificações. Os itens são
esclarecidos, debatidos e alguns sofrem alterações. Colocada em discussão a sugestão de
alteração do P.O.R. com as modificações e adequações apresentadas foi aprovada. -----------4- Proposta “Desafio Escoteiro”: Luiz César apresenta informações sobre o trabalho que é
voltado à Gestão Institucional e será coordenado por um comitê composto por um membro do
CAN, um da DEN e um da CNGI. O CAN decide pela implantação do Desafio Escoteiro com
início no segundo semestre do presente ano. ---------------------------------------------------------------5- Congresso Nacional em Fortaleza: Rafael repassa informações quanto a valores de taxas e
opções de hotel que estão sendo verificadas e comenta que a proposta foi repassada a DEN.
Adir comenta haver ido à Florianópolis para negociar as condições com o hotel e que, quanto
a Fortaleza, solicitou formalmente à Presidente da Região, Sandra Valda, um outro tipo de
levantamento que considerasse um hotel localizado próximo da faixa litorânea e não
necessariamente na praia. Romeu propõe que com a colaboração das Comissões seja
definida a proposta da agenda já em novembro, de forma em termos prazo suficiente para
conseguir programar atividades realmente atrativas. As novas condições devem ser
apresentadas e decididas entre a Região Escoteira e a DEN. -----------------------------------------6- Mutirão de Ação Comunitária: o programa já está definido e ficou decidido que o site a ser
utilizado será o da própria UEB. ---------------------------------------------------------------------------------7- Núcleo Nacional de Jovens Líderes – NNJL: definida a data de realização do Encontro
Centro-Sul de Núcleos Regionais para os dias 29 e 30 de outubro. A proposta de adicionar o
nome da Carla Neves ao de Ricardo Stuber na Rede de Jovens Líderes é aprovada. -----------8- Informes da DEN: Paulo lê correspondência que está sendo encaminhada à Rede Globo e à
Produção do Programa “Zorra Total” manifestando o desagrado da UEB quanto ao quadro
levado ao ar no programa, transmitido em rede nacional de televisão. Colocado em discussão
o teor da carta e a forma de conduzir o problema o CAN considerou ambos como corretos.
Acompanhamento Orçamentário UEB e Loja Escoteira Nacional – LEN: Apresentadas e
comentadas as posições relativas aos primeiros sete meses do ano. Valores de Registro
para 2006: Adir pede que o CAN delibere quanto a ser permitido à DEN repassar
automaticamente à Taxa de Registro a inflação anual medida pelo IGPM de forma a evitar
que anualmente se enfrente a mesma questão. Sugerido que a UEB adquira um novo
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Software para o sistema de Registro. Siágrio propõe o valor de R$24,00 (vinte e quatro reais)
ao invés de R$24,50 (vinte e quatro reais e cinqüenta centavos) para a data de Jan/Fev de
2006. A tabela com a correção foi aprovada por unanimidade. Tema para 2006: apresentada
e aceita a proposta de utilizar o tema “Escotismo Rumo aos 100 anos”. Aprovação de
Balancetes: os balancetes do primeiro semestre de 2005 já foram aprovados pela Comissão
Fiscal Nacional – CFN o CAN aprova por unanimidade os balancetes enviados. Eventos:
Mutirão Pioneiro Nacional: apresentadas as informações quanto ao evento e que Paulo
pode realizar uma série de encontros políticos que acabaram culminando com a criação da
União Parlamentar Escoteira do Brasil no Rio Grande do Norte. Apresentado por Luiza
Campello e Rosele Lisboa Penz (Tamy), da Região do Rio Grande do Sul, projeto para se
candidatar à realização do próximo Mutirão Pioneiro Nacional haja vista indicação acontecida
no próprio evento do Rio Grande do Norte. Romeu informa que o projeto apresentado tem o
apoio e o aval da Diretoria Regional. Ajuri dos Escoteiros do Mar: informado quanto ao
cancelamento do evento haja vista o reduzido número de inscritos, principalmente adultos, e
que o valor recebido a título de inscrição foi totalmente devolvido aos pagantes mediante
solicitação feita de maneira formal. Conferência Mundial na Tunísia: relatado sobre todas
as ações levadas a efeito para divulgar nossa candidatura e a situação em que ela se
encontra. Apresentada a versão inicial do vídeo que deveremos levar postulando sediar a
Conferência em 2011. O CAN delega à Delegação a tomada de decisão quanto a quem
apoiar para realização do Jamboree Mundial de 2011. Jamboree Mundial: Fernando e Luiz
comentam quanto a divulgação já realizada do Boletim n.º1 e quanto a importância de ser
reforçada a informação de que as inscrições são realizadas exclusivamente através dos
Grupos Escoteiros. O CAN aprova Moção de Louvor à Oscar Palmquist, Fernando Brodeschi,
Donald Malschitzky, Marie Louise Maia, Luiz César de Simas Horn e Luiz Carlos Debiazio
relativa aos trabalhos realizados com relação a Conferência e ao Jamboree Mundial de 2007.
Comissão Nacional de Programa de Jovens – CNPJ Terezinha comenta quanto a sua
forma de trabalho e como pretende trabalhar junto às diversas sub-comissões. Apresenta
Proposta de Trabalho, relatando as diversas ações já realizadas, bem como os desafios para
cada sub-comissão e os desafios gerais da CNPJ. Relata a necessidade de uma maior
aproximação entre a CNPJ e as Regiões Escoteiras de forma a facilitar e otimizar as ações da
própria CNPJ e de eventos. Apresenta proposta no sentido de realizar três Seminários de
Programa, sendo que dois já estão divulgados e um terceiro que poderá ser realizado junto ao
Congresso Escoteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------Projeto: “Vamos desarmar nossas crianças” - Luiz César apresenta o projeto, adotado
pela DEN como projeto nacional dentro do conceito dos “Presentes para a Paz”, e que está
sendo levado para ser apresentado na Conferência Escoteira Mundial. -----------------------------Calendário 2006: aprovado o calendário para 2006. Klaes sugere seja de alguma forma
contemplada no calendário homenagem a Santos Dumont pelo centenário de seu feito.
Renato sugere que o troféu do Projeto Grupo Padrão contemple o fato. -----------------------------Senso e informações sobre as Regiões Escoteiras: apresentada e analisada a posição
individual das regiões Relacionadas Regiões com pendência junto à Nacional e que em
decorrência do fato estão com o repasse retido. ------------------------------------------------------------Seminário de Crescimento: Renato apresenta dados relativos ao efetivo nacional no período
2000/2005 e analisa suas tendências. Fred relata o empenho da DEN e do Escritório Nacional
quanto ao investimento que está sendo feito na área de crescimento. Renato, César, João e
Klaes informam os resultados da Reunião Nacional de Coordenadores Regionais de
Crescimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Plebiscito sobre desarmamento: Alessandro formaliza ao CAN a possibilidade da
Instituição marcar posição em favor do SIM no plebiscito que será realizado no próximo mês.
Sugere ainda que em todos eventos seja destacado nosso empenho pela Paz e seja incluído
um banner digital no site da UEB. O CAN aprova todas as proposições. ----------------------------Relatório Comissões Estratégicas: Gestão de Adultos – CNGA: Ênio nomina os membros
da equipe que estão colaborando e apresenta a Política Nacional de Gestão de Adultos. Pede
que o Escritório Nacional identifique os responsáveis pela Gestão de Adultos nas Regiões
Escoteiras, de maneira a que venham participar da rede, e que seja feito levantamento da
formação dos adultos de acordo com o especificado nas capas de lote. São entregues
exemplares de diversos manuais e é solicitado, por Geraldino, a alteração das capas dos
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mesmos com vistas a divulgar somente a UEB e que referências a colaboradores e eventuais
propagandas sejam colocadas na contra-capa. César insiste que devemos permitir a
participação em cursos na linha de formador somente para pessoas que tenham vivência
escoteira e interesse pela área. Alessandro concorda com as colocações de César e que
devemos verificar qual o nível de acordo que a UEB tem com a OSI visando bancar a
eliminação da linha de Dirigentes de Formação no Brasil. É desejável que o Movimento
Escoteiro seja apoiado por especialistas em áreas não pertinentes ao Movimento. Fábio diz
que nem sempre há necessidade de manter a forma de realização desde que seja possível
flexibilizar. Guilherme expõe que na Região do Paraná a participação nos cursos de formação
acontece mediante convite formalizado pela própria Comissão. Alessandro sugere seja
simplificada a linha de Dirigente de Formação de forma a permitir que seja facilitada a
atualização para os que já tenham formação Escoteira.
Comissão Nacional de
Crescimento - CNC: Renato nomina os participantes da comissão; o fato de em todas
reuniões do CAN estar apresentando estudos sobre o efetivo da UEB; a manutenção do
Projeto Grupo Padrão; já haver sido concluída a primeira fase do Projeto Cidades Pólo que
está sendo realizado em cinco regiões Escoteiras; comenta sobre os eventos realizados e as
literaturas lançadas destacando a Reunião Nacional realizada na data de hoje que contou
com a participação de representantes de mais de 70% do efetivo total nacional. Conseguiu-se
contratar um profissional para apoiar a área de crescimento. Na Reunião foi montado o Plano
Estratégico para a área de crescimento com visão para aproximadamente 2 anos. Comissão
Nacional de Relações Institucionais – CNRInst: Romeu relata como principal ação a
implantação da União Parlamentar Escoteira do Brasil – UPEB; Tem como meta motivar as
Regiões para que implantem as suas seccionais. Três assuntos estão sendo tratados com
destaque: 1) propor que a Instituição avance de uma forma mais efetiva voltada a projetos
que busquem a captação de recursos; 2) dimensionamento de um boletim para divulgação
institucional dirigido ao público externo e diferenciado do Sempre Alerta; 3) participação no
Conselho Nacional da Juventude. Renato comenta quanto a importância de criar a cultura de
apresentar projetos pois é um capital que possuímos e não valorizamos. Cita exemplos de
grupos que vem conseguindo obter recursos o que prova que tais recursos existem. ------------Vinculação das Comissões ao CAN/DEN: Renato coloca que estatutariamente é
competência do CAN a definição de tais coordenações porém as mesmas são somente
assessoras do CAN e nada deliberam, já que isso é competência do CAN, enquanto o papel
da DEN é executar tais deliberações. Há que se definir claramente os papéis do CAN e da
DEN para evitar sobreposição de ações. Renato afirma que a comissão é de confiança de
quem a nomeia e a DEN não pode ser responsabilizada pela operacionalização de ações que
são de competência do CAN. Geraldino reafirma que todas comissões são assessoras e que
devemos fazer esforços para aumentar o número de profissionais para que possam apoiar
tais comissões. Sugerido que Romeu prepare uma proposta de resolução para ser apreciada
em um próximo momento enquanto Alessandro propõe que a DEN estude a criação de
grupos de trabalho, composto por voluntários, e que desempenhem o papel executivo das
comissões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parecer Comissão de Ética e Disciplina Nacional – CEDN: lido o parecer relativo ao
processo movido por Castrianni contra Mário Gréggio, que mantém a decisão anterior da
CEDN, emitida em 08.06.2004. ----------------------------------------------------------------------------------III Jamboree Nacional Escoteiro: Alessandro apresenta informações diversas sobre a
organização do evento. Luiz César apresenta informações sobre o “Programa” que será
oferecido aos participantes. César parabeniza a organização e coloca a Região de Goiás à
disposição para toda e qualquer colaboração. ---------------------------------------------------------------Plano de Ação da DEN: Fred apresenta e comenta o Plano de Ação, desenvolvido pela
DEN, que foi dividido em 5 áreas principais: Gestão, Métodos Educativos, Relações
Institucionais, Crescimento e Eventos. Registra que o trabalho foi desenvolvido pelos
Executivos e que a DEN acolheu a proposta e formatou de maneira mais indicada para
apresentação. Romeu comenta ser um avanço a apresentação de tal Plano de Ação e já é o
início de um caminho a ser seguido. Precisamos incentivar, nos diversos níveis, a prática de
se fazer relatórios das ações levadas a efeito pelo Movimento Escoteiro. Klaes comenta que
acabamos esquecendo de utilizar os grandes eventos para uma melhor divulgação do próprio
Movimento através de selos, moedas, cartões telefônicos e outros. Encaminhado que
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sugestões quanto a Loja sejam tratadas em um seminário específico que já está marcado e
que o escritório apresente um estudo de viabilidade da contratação de um executivo de
captação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------20- Concessão de Condecorações: Tapir de Prata: Luiz Paulo Carneiro Maia; Velho Lobo:
Manuel Pedro Gomes de Ávila e George Duncan Shelard; Medalha Tiradentes: André Luiz
Corrêa Gomes, Gilberto Correia Neves Junior e Gumercindo Nogueira. Todas foram
aprovadas por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------21- Planejamento Estratégico: Romeu coloca que devemos fixar ações concretas no sentido de
elaborar um Planejamento Estratégico plurianual. Encaminha e é aprovada a seguinte
sugestão: 1) A DEN providenciará a obtenção da tradução do material de Planejamento
Estratégico da WOSM e OSI. Distribuição imediata aos Conselheiros e Comissões; 2)
Elaboração de material para dar início ao processo de construção do Planejamento
estratégico, com ampla discussão aos diversos órgãos e níveis da UEB; 3) Discussão do
tema durante a reunião do CAN em novembro/05; 4) Realização de Seminário durante o
Congresso em Fortaleza; 5) Definição de um coordenador de todo processo. ---------------------22- Eleição dos membros da Diretoria Executiva Nacional – DEN: o CAN nomeia como
componentes da DEN os escotistas: Paulo Salamuni – Diretor Presidente, Marcos Venício
Mattos Chaves – 1.º Vice Presidente e Adir Barusso – 2.º Vice Presidente. Paulo se manifesta
apresentando um histórico da composição da DEN, comentando quanto a não haver
problema de relacionamento entre seus membros. Entende que a mudança é meramente
política. Fred comenta estar tranqüilo por sempre ter agido de forma leal com todos e com a
Instituição.
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 do CAN
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