Olá, me chamo Pedro Pavão e peço licença para me apresentar como Candidato para indicação
paranaense ao Conselho de Administração Nacional. Sou nascido em Brasília, onde fui
apresentado ao escotismo e ingressei como sênior no Grupo Escoteiro José de Anchieta 11ºDF
em 1994.
Em 1997 me mudei para Foz do Iguaçu com minha família, ingressando no Grupo Escoteiro
Cataratas 79ºPR. Com idade de pioneiro, fundei o Clã Pioneiro Cataratas, e desde então atuei
como Assistente e Chefe de Tropa Sênior, Assistente e Chefe de Tropa Escoteira, Mestre
Pioneiro, Diretor Técnico e Vice-Presidente.
Minha formação como adulto voluntário iniciou em 1999 com o Curso Preliminar, participando
desde então de diversos cursos de atualização. Concluí a minha formação no Ramo Escoteiro
em 2015 com a Insígnia de Madeira e a conclusão do Curso Básico Dirigente.
No Nível Regional, atuei como Coordenador Distrital (2011-2016), membro da Comissão de
Ética e Disciplina Regional (2014-2016) e atualmente como Diretor Regional Oeste. Atuo
também na Equipe Regional de Formação desde 2009, sendo nomeado como Diretor de Curso
Básico em 2016.
No ano de 2017 atuei junto ao Conselho de Administração Nacional como Representante da
Área Geográfica Sul (PR-SC-RS) integrando a Comissão Nacional de Condecoração e
Reconhecimento, Comissão Estatuinte e emitindo pareceres de processos disciplinares.
Sou advogado por formação e atuo com direito penal, focado nas ações de competência do
Tribunal do Júri.
Com a bagagem adquirida ao longo dos anos, atuarei diretamente para o cumprimento do
Planejamento Estratégico 2016-2021, propondo revisões e ações para: diminuição dos valores
do vestuário; alteração na forma de realização do registro escoteiro através de cotas e tabela
progressiva de descontos; maior abrangência do seguro escoteiro e contratação de serviços
adicionais; reestruturação do reconhecimento e condecoração para facilitar aos grupos
escoteiros; criação do portal de transparência dos gastos institucionais; foco na formação de
gestores do programa educativo; realização de consulta aos associados sobre os serviços
prestados pelos diversos níveis da instituição; captação de recursos; ampliação da formação de
adultos através da modalidade EAD; incentivo a sustentabilidade através de parcerias;
conquistar maior reconhecimento externo; maior transparência nos processos seletivos para
participação de eventos e atividades nacionais e internacionais, com maior incentivo financeiro
para participação de jovens líderes; revisão das políticas nacionais de isenções; atividades
escoteiras de baixo custo com a criação de faixas de isenção juntamente com faixas de
descontos; maior apoio ao nível regional e nacional.
Gostaria de contar com seu apoio para poder levar à Assembleia Nacional minha candidatura
ao CAN, entendendo que tenho muito a contribuir como voluntário que sempre esteve e
estará ligado aos jovens no grupo escoteiro que atuo, experimentado das demandas regionais,
e principalmente das dificuldades do interior de um estado como nosso Paraná, grande e que
tem muito a crescer escoteiramente junto com todo o Brasil.
Deixo meus contatos para uma boa conversa e contribuições.
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