UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CNPJ 33.788.431/0001-13
ATA DA 15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA NACIONAL DA UEB.
Realizada nos dias 19 e 21 de abril de 2008, Aracruz – ES.

No dia dezenove de abril de 2008, às 16:00 horas, em segunda chamada, no SESC - Centro de
Turismo de Praia Formosa, Rodovia do Sol ES-010 – Norte, Km 35 Praia Formosa - Santa
Cruz/Aracruz - Espírito Santo, por convocação do Presidente do Conselho de Administração
Nacional, conforme Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, foi instalada a 15.ª Reunião
Ordinária da Assembléia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil com a seguinte ORDEM DO
DIA: a) PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA: Eleição e posse do Presidente, 2 (dois) Vicepresidentes e 2 (dois) Secretários para composição da mesa diretora dos trabalhos; Eleição dos
componentes das Comissões Assessoras da Assembléia, sendo Comissão de Credenciamento,
Comissão Eleitoral, Comissão de Escrutínio e Comissão de Assuntos Gerais; Deliberação sobre a
Ata da 14ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil;
Apreciação e julgamento de recursos interpostos em Medida Disciplinar; Deliberação sobre o
Relatório Anual de 2007 da União dos Escoteiros do Brasil; Deliberação sobre o Balanço Anual de
2007 da UEB, ante parecer da Comissão Fiscal Nacional - CFN; Eleição de 1/3 dos membros do
Conselho de Administração Nacional – CAN, da Comissão Fiscal Nacional – CFN e da Comissão
de Ética e Disciplina Nacional, na forma do Art 13 do Estatuto; b) SESSÃO SOLENE; c)
SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA: Apreciação do relatório e eventual deliberação sobre as
recomendações do 13.º Fórum Nacional de Jovens Líderes; Apreciação e eventual deliberação
sobre as recomendações dos Seminários; Escolha da Região-Sede e da Região-Sede Alternativa
para a realização da 17ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional Escoteira, do 16º Congresso
Escoteiro Nacional e 15º Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 2010; Assuntos Gerais; Posse
dos eleitos e Encerramento. --------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA DA ASSEMBLÉIA: Sob a direção do presidente do Conselho de Administração
Nacional, Marco Aurélio Romeu Fernandes, conforme disposto no § 1º do artigo 1º do regimento
da Assembléia Nacional, teve início à Assembléia, com as boas vindas aos presentes e em
especial ao Diretor da Região Interamericana Alberto Del Brutto. -------------------------------------------PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA
PRIMEIRO ITEM: Composição da Mesa: Em atendimento ao disposto no item VII do artigo 13 do
estatuto e no § 2º do artigo 1º do Regulamento da Assembléia Nacional, foi eleita e empossada a
Mesa, conforme segue: Presidente: Renato Bini; Vice-presidentes: Carla Barbosa de Oliveira
Neves e Luciano Antonio Rodrigues; Secretárias: Maria Cristina Rutz Debiazio e Cleide Pires de
Jesus. Assumindo os trabalhos, o Presidente lembrou que o credenciamento de Delegados se
encerra as 16:30. O Presidente da Assembléia solicita aos presentes a saudação às bandeiras do
Brasil, da Organização Mundial do Movimento Escoteiro e da União dos Escoteiros do Brasil, e, à
Júlio Massirer que faça a oração de abertura. Convidou para também comporem a Mesa, Alberto
Del Brutto, Fernando Brodeschi (membro do Comitê Scout Interamericano) e o Presidente do
Conselho de Administração Nacional, Marco Aurélio Romeu Fernandes. Passado o filme de
divulgação do IV Jamboree Nacional Escoteiro. ------------------------------------------------------------------SEGUNDO ITEM: Homologação das Comissões Assessoras: As comissões assessoras
restaram constituídas da seguinte forma: COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO – Mariovani
Carsten Cervi, Luiz Salgado Klaes e auxiliados pelo Executivo Celso Ferreira Filho; COMISSÃO
ELEITORAL – Guilherme Reichwald, Rafael Froes, Frederico Augusto Siqueira Neves e Ronilde
Carsten Cervi auxiliados pelo Executivo Nacional Luiz César de Simas Horn; COMISSÃO DE
ESCRUTÍNIO – Francis Souza Carrer, Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque, Daniel
Conceição dos Santos e Nelson Zepka Senna e COMISSÃO DE ASSUNTOS GERAIS – Marco
Aurélio de Mello Castrianni, Paulo Henrique Maciel Barbosa, Marlene Sueli Matos Guimarães e
Edson Huebes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

TERCEIRO ITEM: Apreciação e julgamento de recursos interpostos em Medida Disciplinar:
colocação feita por Ruben Suffer/DF e por Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro/RJ no sentido que
uma pessoa que não faz parte dos quadros da UEB não pode ter um recurso à penalidade
encaminhado à Assembléia, devendo sim ser encaminhado ao CAN que tem competência para
apreciá-lo. A Assembléia decide pelo encaminhamento do recurso ao CAN. Quanto a apreciação
do recurso à penalidade de exclusão interposto por André Santa Rita da Silva/RJ, foi esclarecido
que: atendendo determinação da 14ª Assembléia Geral Ordinária, a DEN diligenciou e saneou o
processo que se encontra a disposição para consulta pelos interessados considerando que será
julgado na Segunda Sessão Plenária. ------------------------------------------------------------------------------QUARTO ITEM: Deliberação sobre a Ata da 14ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional
da União dos Escoteiros do Brasil: A ata da 14.ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional da
União dos Escoteiros do Brasil – UEB, constou no Documento Base distribuído aos presentes e,
em decorrência disso foi proposto pelo presidente da mesa a dispensa de sua leitura. Raphael
Tostes Salin e Souza pergunta sobre o encaminhamento dado ao Recurso à Exclusão de André
Santa Rita da Silva e que consta da ata. Outras colocações são feitas e esclarecimentos são
prestados. O texto da ata foi lido. A mesa entende que os passos iniciais já tenham sido
cumpridos, os documentos ficarão disponibilizados e o assunto voltará a ser tratado na Segunda
Sessão Plenária. Questionada a não disponibilização dos Balanços e Ata para os Jovens Líderes
ao que foi respondido por Adir Barusso que o balanço foi disponibilizado com 30 dias de
antecedência a todos os delegados. Luciano Antônio Rodrigues comentou que tais documentos
não constavam do Documento Base encaminhado para reprodução pelos Jovens Líderes. Mário
H. P. Farinon sugere e é aceito que a ata seja lida. A secretaria da Assembléia fez a leitura da ata.
Paulo Henrique/MG: pede seja substituído Rio Grande do Sul por Rio Grande do Norte na
premiação apresentada no item 9; Carolina Meneses/DF pede seja corrigido seu nome para
Meneses constante no item 3, e no Item 12 – Assuntos Gerais foi pedido para colocar o nome do
livro editado por Carlos Hoff/RS que é “Para que não se dê por passado”. A Ata com as alterações
sugeridas, colocada para apreciação, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------QUINTO ITEM: Deliberação sobre o Relatório Anual de 2007 da União dos Escoteiros do
Brasil e SEXTO ITEM: Deliberação sobre o Balanço Anual de 2007 da UEB, ante parecer da
Comissão Fiscal Nacional – CFN: Paulo Salamuni/DEN apresenta vídeo relativo ao relatório da
Diretoria Executiva Nacional e faz diversos comentários sobre ações levadas a efeito com
especial destaque as ações concretizadas pela Companheira Carmen Barreira/DF junto ao
Conselho da Juventude e da Companheira Lúcia Marques Cordeiro de Melo/RJ pela parceria feita
com o Comitê Olímpico Brasileiro com vistas a participação dos Escoteiros nos Jogos Panamericanos. Comentou sobre a quantidade de literaturas lançadas, sobre o Catálogo da Loja,
Calendário 2008 e Edição do Jornal Sempre Alerta enviado diretamente a cada um dos membros
da UEB, sobre a venda do imóvel antigo e aquisição de um novo imóvel para Sede Nacional.
Comentou sobre a mudança que acontecerá na DEN e escolha de uma nova DEN na reunião do
CAN em agosto e que assumirá após a conclusão do IV Jamboree Nacional Escoteiro.
Apresentou Megumi Tokodume a nova Executiva de Gestão de Adultos e comentou sobre a vinda
do Secretário Geral Interino Luc Panissod para visita técnica às cidades de Curitiba e Florianópolis
com vistas a realização da Conferência Mundial Escoteira e Fórum Mundial Escoteiro de Jovens.
A Presidência da Assembléia parabeniza a DEN pela beleza do Relatório Anual. Adir Barusso, 2.º
Vice-presidente informa que os documentos do Balanço foram disponibilizados antecipadamente
às Regiões Escoteiras com a recomendação expressa dos mesmos serem disponibilizados aos
Delegados. David Izeckson Neto/RJ parabenizou a DEN pelo relatório e apresentou sugestões.
David Izeckson Neto /RJ pediu esclarecimento quanto ao balanço no que foi atendido por Adir
Barusso/DEN. Rafael Macedo/GO apresenta correção em nomes constantes no relatório. Luiz
Salgado Klaes/SC sugere que sejam identificados os Grupos Escoteiros do Ar e Mar no relatório
do próximo ano. Mariovani Carsten Cervi/CFN leu o parecer da Comissão Fiscal Nacional relativo
ao exercício de 2007. Colocado para votação o Relatório Anual de 2007 da União dos Escoteiros
do Brasil e Deliberação sobre o Balanço Anual de 2007 da UEB, mediante parecer da Comissão
Fiscal Nacional – CFN os mesmos foram aprovados por unanimidade. -------------------------------------
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A Presidência da Assembléia concedeu tempo para que os candidatos à Comissão de Ética
e Disciplina Nacional - CEDN, Comissão Fiscal Nacional - CFN e Conselho de
Administração Nacional – CAN se apresentassem. Impugnação de candidaturas: a
Comissão Eleitoral registrou o recebimento de dois pedidos de impugnação de candidaturas: de
Júlio Massirer ao CAN e de Rafael Teixeira Nunes ä Comissão de Ética e Disciplina Nacional. A
Comissão considerou que as razões apresentadas não se referem ao processo eleitoral,
extrapolando a competência de julgamento desta Comissão Eleitoral, optando pela manutenção
das candidaturas e encaminha os pedidos à Presidência da Assembléia para que a mesa defina
pelos procedimentos a adotar. Após diversas colocações, a Presidência da Mesa abriu espaço
para que as pessoas que apresentaram as impugnações se manifestassem. Mário H. P.
Farinon/RS – apresentou as razões de sua solicitação quanto a impugnação da candidatura de
Júlio Massirer. Francis Souza Carrer/SP – se manifestou no sentido de que suas justificativas já
foram apresentadas junto a impugnação e acatou o parecer da Comissão. Diversos Delegados se
manifestaram e, colocado para votação, a Assembléia decidiu por 64 (sessenta e quatro) votos
pela manutenção das candidaturas tendo havido 3 (três) votos contrários a manutenção e 5
(cinco) abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉTIMO ITEM: Eleição de 1/3 dos membros do Conselho de Administração Nacional – CAN,
da Comissão Fiscal Nacional – CFN e da Comissão de Ética e Disciplina Nacional, na forma
do Art 13 do Estatuto. O processo de votação foi iniciado e devido o adiantado da hora o
Presidente da Assembléia informou que o resultado será divulgado após a realização da Sessão
Solene. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divulgação do resultado das eleições do item anterior: no encerramento da Sessão Solene o
Presidente da Assembléia leu o resultado da apuração dos votos que havia sido encaminhado
pela Comissão Eleitoral: Para o Conselho de Administração Nacional, foram eleitos Titulares
para o período Abril/2008 – Abril/2011: Júlio Carlos Massirer (45), Paulo Salamuni (44), Geraldino
Ferreira Moreira (43), Raphael Tostes Salin e Souza (25), Luiz Salgado Klaes (24) e
Suplentes para o período Abril/2008 – Abril/2009: Adolfo Coimbra Alves (22), David Izeckson Neto
(20), Asley Stecca Steindorf (18), Ivan Alves do Nascimento (18) e Rodolfo Ferreira de Figueiredo
(1), tendo havido três votos em branco; Para a Comissão Fiscal Nacional – CFN, foi eleito para
o período Abril/2008 – Abril/2011, na condição de Titular André Carreira (52) e na condição de
Suplente Leandro Lucchiari Verrone (35), tendo havido um voto nulo ; Para a Comissão de Ética
e Disciplina Nacional – CEDN, foi eleito para o período Abril/2008 – Abril/2011, na condição de
Titular Siágrio Felipe Pinheiro (54) e na condição de Suplente Rafael Teixeira Nunes (32), tendo
havido dois votos nulos. Com os cumprimentos do Presidente da Assembléia aos candidatos
eleitos a Sessão Solene foi encerrada. ------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA
No dia vinte e um de abril de 2008, às 09:40, no mesmo local, o Presidente da Assembléia
colocou para apreciação a antecipação do horário de reinício dos trabalhos o que foi aprovado por
maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do relatório e eventual deliberação sobre as recomendações do 13.º Fórum
Nacional de Jovens Líderes: Considerando que a apresentação não está pronta em decorrência
da antecipação do horário é aprovada a inversão da Ordem do Dia. ---------------------------------------OITAVO ITEM: Apreciação e eventual deliberação sobre as recomendações dos
Seminários: Seminário de Programa: Luiz César de Simas Horn/EN apresentou as conclusões
do Seminário que versou sobre o lançamento do Guia Escoteiro para Etapa de Pistas e Trilha.
Mutirão Nacional de Ação Comunitária: Paulo Henrique Maciel Barbosa/MG apresentou
informações relativas ao processo de escolha do tema para a versão deste ano, tendo sido
escolhido o tema “Educação para o Trânsito” por 27,55% dos votantes e sobre a programação do
evento; sugerido seja alterado o sistema de votação para não permitir que a mesma pessoa vote
mais de uma vez. Luiz César informa que será feita pesquisa sobre “Impacto e receptividade do
Guia após seu lançamento”. Seminário de Gestão de Adultos: Ênio Cojho esclareceu quanto ao
acompanhamento do trabalho de atualização do documento “Diretrizes Nacionais de Gestão de
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Adultos” e apresentou cronograma para sua conclusão. Modalidade do Mar – Com. Borba:
Comentou quanto a vinda do Escotismo ao Brasil e ao início da Modalidade do Mar e relatou
ações levadas a efeito à frente da Comissão e sobre o site da mesma. Comissão de Relações
Internacionais: Fernando Brodeschi comentou quanto a transição pela qual a comissão passou
com a saída de Oscar Palmquist e sua indicação pela DEN para ocupar o lugar de Coordenador
da Comissão de Relações Internacionais e para Comissário Internacional da UEB. Comentou
quanto ao organograma para a Conferência Mundial de 2011 e chamou à frente os principais
membros: Paulo Salamuni, Adir Barusso, Ricardo Stuber, Oscar Palmquist e Fernando Brodeschi.
Oscar comentou quanto a vinda do Secretário Geral Interino da Organização Mundial e da
programação que estará sendo desenvolvida durante a mesma. Paulo Salamuni esclareceu que
todo eventual recurso que eventualmente saia da UEB será reposto posteriormente pelo
orçamento do evento e que na reunião já programada para acontecer com o Prefeito Municipal de
Curitiba reforçará a questão do aporte financeiro que está pleiteando junto aos órgãos municipais.
Fernando Brodeschi chamou à frente o Diretor da Região Interamericana Alberto Del Brutto que
manifestou seu contentamento pelo convite e agradeceu a recepção. Adir Barusso informou
quanto a já contratação do Estação Embratel Convention Center (Curitiba) e com o Recanto
Champagnat (Florianópolis) que são os locais onde os eventos estarão acontecendo. Oscar
Palmquist frisou que deseja que a estrutura seja independente do Escritório Nacional para não
sobrecarregar nossa estrutura e que o evento dará um resultado financeiro positivo caso
saibamos trabalhar corretamente. Fernando Brodeschi agradeceu a vinda de Alberto Del Brutto,
convidou os presentes para participar da Conferência Mundial na Coréia e informou que Oscar
Palmquist é candidato a membro do Comitê Mundial. -----------------------------------------------------------NONO ITEM: Apreciação do relatório e eventual deliberação sobre as recomendações do
13.º Fórum Nacional de Jovens Líderes: Relatório apresentado por Carolina Meneses destacou
ter contado com 43 participantes de 11 Regiões Escoteiras. As Regiões Escoteiras ganhadoras do
Troféu Joinha foram: Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Goiás. Analisando o relatório do
Consultor Jean Cassaigneau ficaram contentes com a inclusão de dois Jovens Líderes na
estrutura Nacional, porém sugerem que a UEB arque com o custo de seus deslocamentos para
participarem das reuniões do CAN já que, de modo geral, são estudantes e ainda não trabalham.
Apresentado vídeo sobre o X Mutirão Nacional de Ação Comunitária. Considerando a importância
da participação no Fórum Mundial farão indicações de Jovens para participar do mesmo.
Apresentada a composição do Núcleo Nacional: Francisco Siqueira/DF e Fernanda Soares/MG
como Coordenadores e Éricka Reis/RJ e Raphael Cútis/ES para Comunicadores. A Assembléia,
com abstenção da Presidência, acolheu por aclamação a sugestão proposta de se conceder apoio
financeiro às viagens e que a mesma seja encaminhado à DEN para análise de viabilidade. -------DÉCIMO ITEM: Escolha da Região-Sede e da Região-Sede Alternativa para a realização da
17ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional Escoteira, do 16º Congresso Escoteiro
Nacional e 15º Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 2010: recebida somente a postulação
da UEB/RJ a mesma foi apresentada por sua Diretora Presidente – Lúcia Marques C. de Mello,
com apoio de vídeos informativos e com especial destaque para comemorarmos juntos o
Centenário do Movimento Escoteiro no Brasil que iniciou na cidade do Rio de Janeiro. A
postulação foi aprovada por Aclamação e foi delegada à DEN a indicação de uma eventual sede
alternativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Diretor Presidente da UEB/RS – Carlos Eduardo Chaise apresentou informes sobre a realização
da 16ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional Escoteira, do 15º Congresso Escoteiro
Nacional e 14º Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 2009, em Porto Alegre/RS. Apresentou
vídeo com convite feito pelo prefeito Municipal de Porto Alegre e ex-escoteiro, José Fogaça.
Entregou a camiseta da Delegação Gaúcha ao Presidente da UEB/ES que agradeceu e retribuiu
entregando uma pasta deste evento ao Presidente da UEB/RS. ---------------------------------------------Antonio César Oliveira/GO comentou que as Assembléias de 2009 e 2010 estão claras quanto a
importância de acontecerem nas localidades onde foram definidas, porém pediu que para 2011
voltemos a ter mais de uma Região candidata. Carlos Eduardo Chaise garantiu que a taxa de
participação nos eventos de 2009 ficarão abaixo dos valores praticados para a presente edição. --4

DÉCIMO PRIMEIRO ITEM: Assuntos Gerais: Marco Aurelio de Mello Castrianni/SP informou que
a Comissão de Assuntos Gerais recebeu 17 propostas e as mesmas serão lidas e encaminhadas
para apresentação. Vídeos serão apresentados ao final. 1) Solicitante: Altamiro V.V. Carvalho –
Projeto “Estímulo à Interiorização do Escotismo”; 2) Solicitante: Carlos Eduardo Chaise –
apresentar vídeo sobre o 1.º Camporee Gaúcho; 3) Solicitante: Fernando Lima B. Chaves –
informes sobre a participação escoteira no Dia Global do Voluntariado; 4) Solicitante: Maurício
Moutinho - proposta de estímulo ao Centro Cultural do Movimento Escoteiro – CCME. A Comissão
propõe o encaminhamento do assunto ao CAN, que tem a competência em razão da matéria, de
acordo com o Artigo 17, inciso VIII do Estatuto da UEB; 5) Solicitante: David Izeckson Neto –
proposta de realização de pesquisa junto aos Chefes do Ramo Sênior e jovens do ramo sobre
cada alterações que se pretendam fazer no ramo Sênior e que só sejam feitas as aprovadas pela
maioria. A Comissão propõe o encaminhamento à DEN na forma do Artigo 19, inciso I do Estatuto
da UEB; 6) Solicitante: Advânio Roberto Canarin – proposta de criação de um Plano de Visitas
oficiais por parte dos Presidentes das Regiões Escoteiras aos Grupos. A Comissão propõe o
encaminhado à DEN na forma do Artigo 19, inciso I do Estatuto da UEB; 7) Solicitante: Mário H. P.
Farinon - Apresentação do relato do consultor Dr. Jean CASSAIGNEAU sob a ótica do interesse
de nossa instituição e não dos que, temporariamente, possuem delegação de já ter resolvido, ou
encaminhado a solução dos problemas, mas não o fizeram. A Comissão propõe o
encaminhamento ao CAN de acordo com o Artigo 17, inciso III do Estatuto da UEB que trata do
estabelecimento da política das diretrizes da avaliação e implementação do Movimento Escoteiro
no Brasil, levando em conta ainda que o assunto já foi tratado em várias reuniões do Conselho de
Administração Nacional – CAN, inclusive na 56.ª Reunião Ordinária realizada neste Congresso
Escoteiro. Mário H. P. Farinon, solicitante deste e dos próximos 9 assuntos encaminhados à
Comissão de Assuntos Gerais propõe e é aceito que os mesmos sejam retirados da pauta e
encaminhados para apreciação pelo Conselho de Administração Nacional; Considerando a
decisão tomada a representante da Comissão passa ao último assunto: 17) Solicitante: Marco
Aurélio Romeu Fernandes – projeto desenvolvido pelo Grupo Escoteiro Tupinambás/RS. Para
concluir seus trabalhos foi lida a Ata da Comissão de Assuntos Gerais. -----------------------------------Assuntos diversos: a) Altamiro Carvalho/RJ apresentou vídeo com “Proposta de Interiorização
do Movimento Escoteiro”; Alberto Del Brutto se manifestou no sentido de que tal problema é de
ordem geral e sugeriu que o CAN crie mecanismos de escalonamento de valores de registro de
forma a possibilitar a inclusão dos que tem maiores dificuldades. b) Roberto Karam/PR entregou
à UEB o livro Scouts For Boys autografado pelo neto de Baden Powell e que foi conseguido pelo
seu filho Fábio Luiz Porto Karam, que reside em Londres. Oscar leu a dedicatória feita por Fábio.
c) Fernando Lima Chaves/RJ: apresentou informes sobre o funcionamento do Dia Global do
Voluntariado Jovem e sobre a participação Escoteira no último evento. d) Marco Aurélio Romeu
Fernandes/RS apresentou vídeo e informes sobre Projeto do GE Tupinambás 44/RS de Erechim,
que está entre os 15 finalistas dentre 300 projetos apresentados por 49 países no Prêmio VOLVO
ADVENTURE, e será apresentado em Gotemburg/SW no mês de maio/2008. e) Carlos Eduardo
Chaise apresentou vídeo sobre o Camporee 2008 realizado em Osório no Rio Grande do Sul. f)
Mutirão Nacional Pioneiro: Fernanda Soares/MG e Diego/MG apresentaram informações e vídeo
sobre o evento e entregaram ao Presidente da Assembléia Convite para participação e a camiseta
do evento. g) Roberto Ricardo, Presidente do CCME, apresentou vídeo sobre o CCME, comentou
sobre proposição de estímulo ao CCME feita à Direção Nacional e pede que mais Regiões,
Grupos e pessoas se associem ao CCME e adquiram os produtos do CCME. --------------------------DÉCIMO SEGUNDO ITEM: Posse dos Eleitos: A presidência da Assembléia conduziu a
renovação de promessa dos componentes eleitos para compor o Conselho de Administração
Nacional, Comissão Fiscal Nacional, Comissão de Ética e Disciplina Nacional e Núcleo Nacional
de Jovens Líderes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do recurso à penalidade de exclusão tratado no TERCEIRO ITEM: em decorrência da
mudança estatutária aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária tal competência passou ao
CAN e tal Processo Disciplinar deve ser encaminhado ao seu Presidente. Colocada para
apreciação tal decisão foi apresentada à Assembléia que concordou com tal encaminhamento.
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Luciano Antonio Rodrigues, Diretor Presidente da UEB/ES, faz especial agradecimento às
pessoas da equipe que tanto colaboraram para a realização do evento. A Presidência da
Assembléia parabeniza pela realização do evento e comenta estar sendo um dos melhores que já
participou. Os membros da Diretoria Regional da UEB/ES entregam um troféu a título de
lembrança às Regiões Escoteiras. -------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO TERCEIRO ITEM: Encerramento: após uma breve reflexão e saudação às bandeiras, é
encerrada a Reunião Ordinária da Assembléia Nacional da UEB. --------------------------------------------

Aracruz/ES, 21 de abril de 2008.

RENATO BINI
Presidente

MARIA CRISTINA RUTZ DEBIAZIO
Secretária

CLEIDE PIRES DE JESUS
Secretária
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