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cà ôc Cercavel
(Proponente: Vereador Mazutti/PSC)

Protocolo

Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município
de Cascavel o "Dia do Escoteiro".

Â Câmara Murucipal de Cascavel, estado doParanâ, aprova

Art. 1" Institui no Calendário Ohcial de Eventos do Município de Cascavel o "Dia do
EscoteiÍo", a ser comemorado anualmente no dia 23 de abril.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Palácio José Neves Formighieri, 68o aniversário de Cascavel.

E;m25 de agosto de2020.

Vereador/PSC

Justificativa,

O movrmento de escoteiro foi fundado no âno de 1907, na Inglaterra, pelo General Robert
Baden Power, o mesmo tinha como objetivo tÍazet sem a rigldez da ârea militar, os princípios da

camaradagem, iniciativa, corâgem e autodiscipltna ao conhecimento dos jovens da época, de modo que
as técnicas aplicáveis fossem úteis ao desenvolvimento de cada um.

Em agosto de 1907, o General Robert Baden Power organizou o pnmeuo acampamento
destinado aos escoteiros e ao longo de oito dias aplicou seus ensinamentos de vida em equipe, ao at
livre, acampamentos, fogueiras, iogos, Íastreamentos enüe inúmeras auvidades que pudesse repassar

aos jovens, o àc mparr.ento foi um sucesso e ctescendo pelo mundo.
No Brasil, as atividades de escotismo, teve seus primórdios no ano de 1910 quando o

encouraçado Minas Getais chegava ao Brasil, vindo da Eutopa, com um gÍupo de oficiais que úaziam
consigo uniformes e acessórios de escoteios.

Logo o grupo se organizou e fundou a pLmeira associação escoteira do Brasil a chamada

"Cenúo de Boys Scouts do Brasil" em Rio de Janeiro, a palavra escoteiro sutgiu somente anos depois.

O movimento escoteiro se espalhou em território nacional, com diversas associações independentes,
até que em 4 de novembro de 1924 foi criada a União dos Escotetos do Brasil.

O Escotrsmo é um movimento educacional de jovens, rroluntários, sem vínculos político-
parudários, que atende a todos indistintamente, conforme os princípios concebidos pelo fundador
Robert General Baden-Powell.
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O Movimento de Escoteiro, tem como propósito a contribuição aos jovens para assumir seu

próprio desenvolvimento, especialmente do carâter, ajudando-os a rea\zar. suas plenas potencialidades
físicas, intelectuais, dentre outÍos.

Patalelamente ao propósito, o Movimento de Escoteiro, define os princípios do escotismo na
Promessa Escoteira, base moral que se ajusta aos gÍaus de maturidade de cada indivíduo:

o Dever patz- com Deus - Adesão a princípios espirituais e vivência ou busca de reügião que os

expÍesse, tespeitando as demais;

o Dever paÍa com o Próximo - Lealdade ao nosso País, em harmonia com â promoçáo paz,
compreensão e cooper.ação local, nacional e internacional, exercitadas pela Fraternidade
Escoteira. Participação no desenvolvimento da sociedade com reconhecimento e respeito à

dignidade do homem e ao equilíbdo da NatuÍeza;
o Dever para consigo mesmo - Responsabrlidade pelo seu próprio desenvolvimento;

Insta citar, que em nosso município o "Grupo Escoteiro Cascavel" foi declatado de Utilidade
Pública, conforme Lei Murucipal no 1..682, de 1983.

Por frm, o movimento escoteiro busca o desenvolvimento do ser humano, na plenitude de sua

existência e na riqueza de suas semelhanças e diferençâs, na sua identidade singular e em sua cultuta.
Formando cidadãos responsáveis, que compreendam o mundo e desempenhem papéis fundamentais
em nossa comurudade.

Pelas razões expostâs, submeto-o à apreciação dos nobtes Edrs.
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