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RESUMO DA ATA DA 43.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA  

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 

 
Data e Local: 12 de junho de 2004 – São B. do Campo/SP – Chácara do Colégio Arquidiocesano.  
Presentes: Conselho de Administração Nacional: Geraldino Ferreira Moreira, Marco Aurélio 
Romeu Fernandes, Alexandre Machado Silva, Baldur Oscar Schubert, Ênio Hideyuki Cojho, Fábio 
Rodrigo Conde, Marco Aurelio de Mello Castrianni, Renato Eugênio de Lima, Rubem Süffert, 
Sérgio Luís Franzner, Antônio César de Oliveira e Rafael Will Suárez Cuadra, Diretoria Executiva 
Nacional: Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso, Comissário Internacional: Oscar Victor 
P. Arias, Convidados: Marcus Venício de Mattos Chaves, Júlio Cruz e Helmgton J. B. Souza; 
Executivos Nacionais: Celso Ferreira Filho, Luiz Carlos Debiazio e Luiz César de Simas Horn. --- 
Às 09:10h, Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do CAN, dá as boas vindas, agradece a 
presença e convida o companheiro Marcus Venício de Mattos Chaves a fazer a oração. --- 
1- Ausências: Geraldino justifica a ausência de Paulo Salamuni –Diretor Presidente da DEN e 

dos Conselheiros David Crusius, Frederico Augusto Siqueira Neves, Siágrio Felipe Pinheiro e 
Teresa Cristina Silva de Souza Souto. --------------------------------------------------------------------------- 

2- Apresentação Congresso de Educação Não Formal em conjunto com o Congresso 
Escoteiro Nacional: o Diretor Presidente da UEB-BA, Helmgton, apresenta informações 
gerais quanto a realização do I Congresso de Educação Não Formal que estará acontecendo 
juntamente com o Congresso Escoteiro Nacional. Após uma série de questionamentos 
decidiu-se que a Diretoria Executiva Nacional – DEN analisará o projeto total do evento (dois 
congressos) e manterá informado os Conselheiros de modo que no prazo de 30 (trinta) dias 
possa ser tomada uma decisão quanto a sua realização. -------------------------------------------------- 

3- Proposta de Projeto Cidadania Ativa: o executivo Rodrigo Biasi, da UEB/SP, apresentou o 
projeto social que se encontra em desenvolvimento no Estado de São Paulo, ressaltando a 
necessidade de autorizações da DEN para formalizar parcerias e captação de recursos junto a 
outras Associações Escoteiras Internacionais e o Bureau Mundial, a qual foi concedida. --------- 

4- Avaliação da 1.ª Etapa dos Cursos nas Regiões Norte e Nordeste: Geraldino comenta a 
realização de curso de Formadores em Natal, muito bem avaliado e não contou com a 
participação de representantes das regiões da Bahia, Sergipe e Pernambuco. O próximo 
acontecerá em João Pessoa utilizando a atual estrutura de formadores. Não houve o curso 
programado para a região do Pará em função de falta de quorum. -------------------------------------- 

5- Fórum Mundial de Educação: informado por Fábio que será apresentado o Projeto Educativo 
da UEB no evento e, em parceria com a UEB-RS, montado um estande para divulgação do 
Escotismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- Informes da Diretoria Executiva Nacional – DEN:  Participação em eventos:o 1.º Vice-
Presidente, Carlos Frederico dos Santos, comenta a presença de membros do Movimento 
Escoteiro na Câmara Municipal de São Paulo onde foram homenageados com o prêmio 
Escotista Mario Covas Junior, os escotista Geraldino Moreira e Carlos Frederico dos Santos. 
Comentou a presença de Paulo Salamuni em evento comemorativo aos 80 anos da UEB, 
realizado na Assembléia Legislativa de São Paulo. Reclamações trabalhistas: a UEB ganhou 
ação trabalhista movida pela funcionária Elizandra; a reclamação trabalhista movida por 
Ewerson Steigleder terá a audiência preliminar no próximo dia 28. Comentado quanto à 
reclamatória da funcionária Márcia. Ação Alessandro Félix: Adir relata processo de 
indenização que está sendo movido contra a UEB – Direção Nacional, UEB-PR e COPEL 
(Companhia de Energia Elétrica do Paraná) em razão do falecimento do jovem Alessandro 
Félix em atividade realizada em instalações da COPEL. O processo criminal isentou 
completamente os adultos e o Movimento Escoteiro.  Alexandre sugere seja efetuado alerta a 
todos dirigentes regionais quanto ao risco nas atividades. César sugere seja incluído texto 
mais explícito na Ficha de Registro em relação às responsabilidades. Geraldino sugeriu que 
no texto seja incluída a autorização de utilização de imagem de membro participante pela 
UEB. Região Escoteira do Amapá: relatado o acordo feito entre a Diretoria Regional do 
Amapá e a Diretoria do Grupo Escoteiro Veiga Cabral 001/AP. Escritório do Nordeste – 
ENO: reduzido o escritório para uma sala, otimizado o trabalho com o Escritório Nacional e 
estreitadas as relações com as diversas regiões atendidas. Acompanhamento Orçamentário 
UEB e LEN: comentadas as posições apresentadas na pasta. Aprovação de balancetes da 
UEB: Apresentados os balancetes relativos aos meses de Janeiro e Fevereiro os quais foram 
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aprovados. Os subseqüentes estarão sendo encaminhados tão logo sejam entregues pelo 
Contador. Posição de Registros: Renato relata já haver sido comentada, com as regiões 
presentes, as posições do efetivo. Comenta ter solicitado ao EN informações que permitam 
comparar as posições em qualquer data do ano com a posição na mesma data do ano 
anterior. Incluir na Capa de Lote campo que permita identificar a função dos Dirigentes. 
Informes sobre sorteios: comentados os resultados. Política comercial LEN: o CAN 
autoriza a venda direta e solicita a elaboração de uma Resolução que contemple a nova 
Política Comercial. Publicações: Luiz César comenta quanto a adequação de documentos, a 
atualização do POR com a colaboração dos Presidentes de Comissões e aos demais 
documentos já abordados pela Comissão Nacional de Crescimento. Pesquisa de 
Mensalidades em UEL: apresentadas posições e informado quanto a necessidade dos 
questionamentos serem mais objetivos evitando uma possível dubiedade de entendimento. 
Grupo Padrão: apresentada proposta de alteração dos itens. As alterações foram 
disponibilizadas a todas as Regiões Escoteiras via e-mail e ao CAN, pedindo novas sugestões 
até 30 de junho. Definido que a DEN encaminhará aos Conselheiros, no início de julho, 
proposta de Resolução do Projeto Grupo Padrão que, se aceita pelos Conselheiros, poderá 
ser divulgada ad referendum do CAN em sua próxima reunião. ------------------------------------------ 

7- Informes da CNRI: JAMPAN: Oscar relata sobre a vinda dos organizadores do Jamboree 
Pan-Americano. Comenta já haver indicado à DEN um nome para Chefe do Contingente. 
Solicita que o EN informe as dúvidas existentes à CNRI para que possa questionar os 
organizadores por ocasião da Conferência Interamericana. Questionado sobre o evento Oscar 
afirma que na 5.ª feira anterior à Conferência terá informações mais precisas. Conferência 
Interamericana 2007: o Brasil ainda não manifestou formalmente seu interesse. Acredita que 
haja outras Associações postulando a realização e que será um evento bastante esvaziado 
em função da realização do Jamboree Mundial. Fred informa que a DEN já definiu por postular 
a candidatura do Brasil sem que seja definida uma cidade. Renato coloca que o foco da 
instituição deva estar direcionado para o crescimento e não para outros eventos. Conferência 
Mundial e Jamboree Mundial de 2011: até 25 de julho deve ser apresentada postulação para 
sediar o Jamboree Mundial e a Conferência Mundial de 2011. Conferência Interamericana 
em El Salvador: Visitou o local do evento e ficou impressionado positivamente. A Associação 
é muito boa e é uma das que mais cresce na Região Interamericana. O CAN recomenda o 
encaminhamento à Organização da Conferência do Projeto de Crescimento da UEB e dos 
demais, que melhor representem a instituição, conforme avaliação da DEN. 12.º Moot 
Mundial: informado quanto aos inscritos e a vinculação dos nossos participantes ao 
Contingente de Escoteiros Lusófonos. --------------------------------------------------------------------------- 

8- Proposta de Resolução Jovens Líderes: Alexandre e César manifestam não se encontrar 
em condições de apreciar a proposta em decorrência da mesma não haver sido encaminhada 
em tempo hábil para consulta às bases. Opta-se por abrir um espaço para os jovens exporem 
suas idéias e pretensões levando-se a decisão para agosto. --------------------------------------------- 

9- Andamento dos Processos Disciplinares pendentes: foram apreciados os três pareceres 
emitidos pela Comissão de Ética e Disciplina Nacional – CEDN e as decisões serão 
informadas aos interessados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

10- Concessão de Medalhas e Condecorações: os pareceres da subcomissão de 
condecorações e recompensas foram aprovados. Decidido homenagear o Chefe Lino dando 
seu nome à sessão solene da próxima Assembléia Nacional e concessão da Medalha Velho 
Lobo post-mortem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11- Atualização do Plano Estratégico – CNRI:  Tal atualização será enviada ao Presidente do 
CAN até 20 de junho com a inclusão da meta n.º13 de Desenvolvimento Institucional: “Projeto 
100 anos de Escotismo”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

12- Local e data para a próxima reunião do CAN e DEN: 14 e 15 de agosto. Até 30 de junho 
será informado pelo Presidente do CAN o local da próxima reunião. ----------------------------------- 

13- Leitura e aprovação da Ata: a presente ata foi lida e aprovada pelos membros do CAN as 
20h54 da presente data. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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                    Geraldino Ferreira Moreira 
       Secretário da Reunião                        Presidente 


