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RESUMO - ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 

 
Data e Local: 15 e 16 de julho de 2006, Torre Palace Hotel, Brasília/DF. ---------- 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente - Marco Aurélio Romeu 
Fernandes (Romeu); Vice Presidente - Antônio César Oliveira (César) e Conselheiros - Ênio H. 
Cojho (Ênio), Rafael Will Suarez Cuadra (Will), Luiz Salgado Klaes (Klaes), João Roberto A. 
Cunha (João), Alessandro Vieira (Alessandro), Guilherme A. Klingelfuss (Guilherme), Renato 
Eugenio de Lima (Renato); Mário Henrique Peters Farinon (Farinon); Rubem Tadeu Perlingeiro 
(Rubem),  Carlos Frederico Santos (Fred), Rafael Macedo (Rafael), Marco Aurélio Castrianni 
(Castrianni) e Hélio Borba Moratelli (Hélio). Diretoria Executiva Nacional - DEN: Diretor 
Presidente - Paulo Salamuni (Paulo), 1.º Vice Presidente - Marcos Venício Mattos Chaves 
(Chaves) e 2.º Vice Presidente - Adir Barusso (Adir); Convidados: Comissário Internacional 
Adjunto: Fernando Brodeschi (Brodeschi) e Rafael de Oliveira Fróes (Presidente do Núcleo 
Nacional de Jovens Líderes); Gerente de Expansão: Manoel Augusto Correia Salles (Manoel). --- 
1 - Ata da 50ª reunião do CAN: a ata foi lida e aprovada por unanimidade após contemplar as 
ressalvas apresentadas por Castrianni, Klaes e Renato. -------------------------------------------------------- 
2 - Formato e divisão de tempo da reunião do CAN: Castrianni apresentou considerações 
sobre o desenvolvimento das reuniões do CAN, destacando que deve haver o cuidado para que 
estas não comecem na sexta-feira à noite e que terminem em horário compatível, a fim de que 
não se destine a assuntos importantes o final da reunião, quando todos já estão cansados e 
alguns Conselheiros já estão se afastando por necessidade de deslocamento.  Rafael destacou 
que deve ser intensificada a utilização de relatórios prévios, por escrito, a fim de agilizar as 
reuniões. Romeu comentou que, em geral, as propostas apresentadas já estão sendo 
implementadas. Quando da convocação desta reunião foram encaminhados os breves relatos 
sobre cada assunto objeto da agenda de trabalho. Da mesma forma aproveitou para informar que 
foi criada uma lista de discussão, exclusiva do CAN, a fim de facilitar a comunicação entre os 
Conselheiros. Tal instrumento facilitará a troca de materiais e manifestações antes mesmo de 
cada reunião. Solicitou que todos efetuem sua inscrição na mesma. Foi aprovada, ainda, proposta 
que determina a inserção no site da UEB (no link destinado ao CAN) de uma área que permita a 
manifestação de associados da UEB sobre assuntos de relevância em discussão pelo CAN. -------- 
3 - Proposta de resolução que cria comissão de estudos sobre o “Ramo Castor”: Após 
amplo debate a proposta de criação da comissão de estudos recebe 8 (oito) votos contrários e 04 
(quatro) votos favoráveis sendo, portanto, rejeitada. ------------------------------------------------------------- 
4 - Acompanhamento do Planejamento Estratégico: Romeu iniciou o processo de 
acompanhamento das ações fixadas no Planejamento Estratégico da UEB. Chaves faz relato 
sobre a sistemática acordada com a Presidência do CAN para a atuação da DEN junto às 
comissões assessoras, visando um acompanhamento permanente da DEN no que refere às 
atividades executivas daquelas. Na área de Gestão de Adultos, Ênio informa que as diretrizes 
estão sendo revisadas conforme programado, embora com atraso. Pede que a CNPJ e CNGI 
identifiquem quais conteúdos afeitos a suas áreas devem sofrer modificações. Fred destaca o 
cuidado que se deve ter ao se publicar material institucional e que o mesmo esteja vinculado ao 
nível nacional. Chaves informa que tal procedimento já foi acertado com a CNGA para que todo 
material oriundo da comissão seja publicado sob a supervisão e coordenação do nível nacional. 
Farinon, por sua vez, relata a importância e êxito do Seminário de Programa de Jovens realizado 
em Curitiba, sugerindo que tal iniciativa seja ampliada para as demais áreas. Propõe, ainda, que a 
composição das comissões não fique restrita às indicações das Regiões Escoteiras, ou seja, além 
das indicações feitas, seja possível a realização de convites específicos pelas presidências. 
Rubem propõe, e é aprovado, que seja elaborado um calendário nacional de cursos a fim de 
possibilitar e tentar facilitar a participação de interessados nos cursos oferecidos. Propõe, ainda, 
para estudos, que seja a nomeação de DCB’s e DCIM’s feitas pelo nível nacional, o que é 
acompanhado por César e Castrianni. Farinon propõe, ainda, a criação de uma espécie de 
biblioteca virtual no site da UEB, com a disponibilização de literatura de interesse dos associados 
(nos moldes do que ocorre no site dos escoteiros do México e Argentina). Após, Romeu passa a 
relatar as ações desenvolvidas na prioridade estratégica “Comunidade”. Destaca as dificuldades 
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acerca das metas Conselho Nacional de Educação e Conselhos da Juventude, em face de 
questões legais e, até mesmo, políticas. Restou acordado que tais metas deverão ser objeto de 
análise específica na próxima reunião do CAN. Informou, também, sobre os avanços 
desenvolvidos na meta 3 (Relação Interinstitucional), com ênfase na identificação de parceiros e 
incremento de ações conjuntas. Rafael apresenta relatório sobre as ações desenvolvidas junto à 
UPEB. Salamuni informa que Maria Cristina Debiazio auxiliará a Comissão no apoio à UPEB. 
Renato propõe, ainda, que na reunião de novembro seja avaliada a possibilidade de que se 
identifiquem outros conselhos (como o de meio ambiente) para a inserção da UEB. A prioridade 
estratégica “Estrutura” é avaliada por Farinon. Após apresentação das ações desenvolvidas no 
período esclareceu-se que a coordenação das ações ali previstas cabem à CNGI, a qual deverá 
trabalhar junto com a comissão criada pelo CAN na reunião de novembro de 2005. A prioridade 
estratégica “Programa” é apresentada por Romeu, a partir de informações remetidas pela 
presidência da CNPJ. Acerca das ações 2 e 3 da meta 1 (manuais e guias dos ramos lobinho, 
escoteiro, sênior e pioneiro), face o prazo fixado já haver expirado, foi decidido pelo Conselho que 
deve ser efetuado imediato contato com a OSI (Gerardo) para saber qual a previsão de conclusão 
definitiva dos trabalhos pendentes. Este contato deverá ser feito de imediato pela DEN em 
conjunto com a CNPJ. Ao mesmo tempo a DEN deverá dar início aos trabalhos, conforme fixado 
na ação 3 da meta 1. Além disso, quando da realização da reunião de presidentes das 
associações escoteiras, que ocorrerá na Nicarágua, em outubro, a UEB deverá posicionar-se 
expressamente  sobre a limitação de tempo para a conclusão de todos os materiais ainda 
pendentes. Em relação às demais ações que tiveram seu prazo ultrapassado deverá ser mantido 
contato com a CNPJ a fim de que sejam desenvolvidas ações imediatas para a solução (ações 5 e 
6 da meta 2 e toda a meta 4). Após a apresentação por área, houve diversas manifestações de 
conselheiros sobre a necessidade de atualização periódica do plano, por ser dinâmico, bem como 
que seja avaliada a necessidade de ampliação da responsabilidade em respeito às ações não 
cumpridas, com outras pessoas colaborando na sua consecução. Chaves informa que a DEN está 
assumindo as questões operacionais das diversas ações contidas no Planejamento Estratégico a 
fim de que os prazos ali fixados sejam efetivamente cumpridos. Alessandro discute sobre a 
atuação das comissões. Deverá ser incluída, na pauta da próxima reunião, debate sobre o papel 
das comissões e limites de atuação (executiva e/ou consultiva). Rubem e Alessandro prepararão 
material para iniciar a reflexão e disponibilizarão aos demais conselheiros com antecedência. 
Renato apresenta o relato das ações desenvolvidas pela Comissão de Crescimento, 
disponibilizando diversos dados comparativos. Em seguimento, Brodeschi, representando a CNRI, 
apresenta relato das ações desenvolvidas, comprometendo-se a enviar por e-mail o texto a todos 
os conselheiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 - Reflexão sobre Escotismo: Os trabalhos são reiniciados às 14:40 horas com a apresentação 
de um vídeo com parte da palestra desenvolvida pelo ex-Secretário Geral da OMME, Jacques 
Moreillon, em 1997, no Rio de Janeiro, ao qual se sucedeu amplo debate e reflexão sobre o 
Escotismo no Brasil, nossas dificuldades e nossos caminhos. ------------------------------------------------- 
6 - Proposta de resolução sobre o tema “Crescimento é tarefa de todos”: Renato e César 
apresentam a proposta de resolução que visa criar mecanismos que auxiliem no crescimento de 
efetivo da UEB. Após amplo debate a minuta apresentada é aprovada com a supressão dos itens 
“b” e “f”, bem como é definida a realização de um Seminário Nacional de Crescimento a ser 
desenvolvido ainda este ano sob a coordenação da DEN e da Comissão de Crescimento da UEB. 
Rubem propõe que os Conselheiros reflitam mais sobre o orçamento a ser discutido na reunião de 
novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 - Proposta de resolução que altera as etapas do Ramo Pioneiro: Castrianni apresentou 
proposta que visa excluir das atuais etapas de classe do Ramo Pioneiro a participação em cursos 
preliminares. Após amplo debate restou aprovado que a proposta deve ser encaminhada pela 
DEN à CNPJ para que seja apresentado parecer até outubro de 2006 (90 dias). ------------------------ 
8 - Distintivo especial Ramo Pioneiro: Guilherme apresentou proposta de resolução que insere 
expressamente na redação do POR a necessidade de desenvolvimento pelo Pioneiro, como 
condição de conquista da Insígnia de B-P, a realização de projeto que ocupe no mínimo 6 meses 
sobre assunto de relevância cívica ou social a sua escolha, atendendo requisitos previstos no 
texto da resolução. A resolução é aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 
9 - Proposta de resolução que cria Comissão para revisão do POR: Castrianni apresentou 
proposta de resolução que cria uma comissão especial junto à Comissão Nacional de Programa 
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de Jovens com a finalidade de estudar propostas de alteração no POR. Após amplo debate foi 
aprovada a realização de trabalho de revisão do texto do POR, que não importe alteração em seu 
conteúdo material, sob coordenação da DEN, que deverá apresentar o texto final no prazo de 90 
(noventa) dias para posterior remessa ao CAN. Sugestões devem ser repassadas à DEN. ----------- 
10 - Informes e temas de responsabilidade da DEN: a) Balancetes do 1º semestre- Serão 
objeto de deliberação após a manifestação da Comissão Fiscal; b) SIG: Rubem sugeriu seja 
extraído do Sistema de Informações Gerenciais as receitas e despesas correspondentes ao 
Jamboree Mundial, com sua apresentação em quadro separado. Proposta aprovada; c) 
Contribuição anual e seguro: Adir apresenta a minuta de resolução elaborada em conjunto com 
Siágrio que fixa a contribuição associativa para o ano de 2007, bem como proposta de inclusão do 
valor correspondente a um seguro agregado ao Registro Institucional. A resolução foi aprovada 
conforme texto em anexo. Quanto ao tema seguro ficou definido que a UEB deverá disponibilizar 
um serviço que facilite aos grupos a implementação, facultativa, do mesmo, cabendo à DEN a 
definição do melhor formato; d) Efetivo mínimo de Grupos Escoteiros: Após amplo debate 
deliberou-se postergar a deliberação para o segundo dia de reunião; e) Censo Escoteiro: 
Efetuada análise da evolução de registro do efetivo escoteiro em 2006; f) Assembléia Nacional 
de 2007 (Goiás): Apresentado relato das ações realizadas. Informado por Adir que na próxima 
semana estará efetuando visita ao local no qual se desenvolverá a Assembléia e o Congresso 
Escoteiro de 2007. Informa, ainda, que dentro dos próximos 30 dias se iniciará a divulgação do 
evento; g) Calendário 2007: A DEN remeterá nos próximos dias a proposta de Calendário para o 
ano de 2007; h) Fórum Brasil do Orçamento: Salamuni verificará se houve, ou não, a adesão da 
UEB ao manifesto; i) Mutirão Nacional Pioneiro: Adir informa que a taxa do Mutirão Nacional 
Pioneiro, a ser realizado em Porto Alegre, no mês de janeiro de 2007 foi fixada em R$ 300,00; j) 
Plano de ação da DEN: Salamuni afirma que haverá uma adequação do plano ao Planejamento 
Estratégico e que o mesmo será apresentado na próxima reunião do CAN. ------------------------------- 
11 - Proposta de definição de uma política de elaboração de vídeos de capacitação dos 
adultos da UEB: Romeu apresentou proposta que visa definir como estratégia da UEB, na 
capacitação de seus adultos, a produção de vídeos e a realização de estudos de viabilidade da 
utilização do sistema de educação à distância. Adir informou que já encaminhou estudos iniciais 
para a realização de uma proposta concreta de vídeos desta natureza. Klaes apresentou proposta 
de formação continuada em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Após amplo 
debate foi aprovado que a DEN apresentará na próxima reunião do CAN um cronograma de 
produção de vídeos, sugerindo a periodicidade de sua produção, temas e formato. -------------------- 
12 - Projeto Grupo Padrão: Castrianni apresentou proposta de alteração na sistemática de 
pontuação do projeto. Deliberou-se que as sugestões dos conselheiros devem ser centralizadas 
junto à Comissão de Crescimento, com Renato, para apresentação na próxima reunião do CAN 
quando se tratará do projeto para o ano de 2007. ----------------------------------------------------------------- 
13 - Distintivo de Piloto: Castrianni apresenta proposta de inclusão no POR do Distintivo de 
Piloto, com o mesmo conteúdo da anteriormente denominada Insígnia da Hélice, bem como seja 
criado um distintivo semelhante ao da Modalidade do Mar. Após discussão, foi aprovada a 
remessa do tema à CNPJ. O trabalho deverá ser acompanhado pela DEN. ------------------------------- 
14 - Resolução de registro e efetivo mínimo: Retomando o assunto tratado na primeira parte da 
reunião, Farinon apresentou a proposta de texto de resolução que consolida regras de efetivação 
de registro institucional e de efetivo mínimo de Grupos Escoteiros. Após amplo debate o texto foi 
aprovado conforme anexo, com a fixação de regras e quantitativos mínimos para o 
reconhecimento de uma Unidade Escoteira Local e de Regiões Escoteiras. Farinon elaborará um 
artigo para inserção do Sempre Alerta visando esclarecer as medidas adotadas, bem como para 
ser remetido às Regiões Escoteiras. ---------------------------------------------------------------------------------- 
15 - Análise sobre o Programa de Jovens (uma proposta de avaliação): Castrianni apresentou 
proposta para que seja realizado um profundo estudo sobre a aplicação e conteúdo do Programa 
de Jovens hoje adotado pela UEB. Destaca que houve avanços no que refere ao Programa, o que 
ficou evidenciado pelo conteúdo do Seminário Nacional realizado em Curitiba e que muitos dos 
temas levantados já estão ressoando. Destaca uma série de questões que merecem serem 
avaliadas. Após o debate, com a intervenção dos demais Conselheiros, foi determinada a 
montagem de uma equipe multidisciplinar, vinculada à DEN, para avaliação total do Programa de 
Jovens e apresentação de sugestões ao CAN, com autonomia para utilizar os meios que entenda 
necessários para a consecução da referida avaliação, inclusive o desenvolvimento de pesquisa 
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junto aos associados da instituição. A montagem da comissão caberá à DEN e o trabalho deverá 
estar concluído até a Reunião do CAN que se realizará simultaneamente com o Congresso 
Escoteiro de 2007, em Goiânia. Deverá ser criado um fórum no site da UEB para ampliar a 
discussão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16 - Processos disciplinares: a) Rubem sugeriu que seja revista a resolução que trata da 
aplicação de medidas disciplinares a associados da UEB. Deliberou-se que Rubem elaborará 
proposta de alteração da resolução que trata do tema. Propõe, contudo, que enquanto não houver 
alteração, que a DEN atente ao art. 18 da Resolução vigente, orientando para que no momento de 
remessa do processo à CNED também o faça para o denunciado. Orienta, igualmente, para que 
sejam respeitados os prazos fixados na resolução. b) Consulta oriunda da Região Escoteira do 
Rio Grande do Sul: a Região do Rio Grande do Sul apresenta consulta sobre procedimento a ser 
adotado face à não apresentação pela Comissão de Ética Regional de parecer em procedimento 
ético disciplinar. Considerando o conteúdo do material, Rubem propõe que o procedimento 
disciplinar em andamento seja avocado pela DEN, sem que seja reconhecida qualquer espécie de 
reconvenção. A proposta é aprovada, devendo a DEN adotar as medidas necessárias para o 
encaminhamento da questão, resposta à Diretoria Regional e solução breve do processo, eis que 
em andamento há mais de um ano. ----------------------------------------------------------------------------------- 
17 - Medalha Velho Lobo: Aprovada a concessão da Medalha de Velho Lobo ao escotista 
Antônio Rodrigues, da Região Escoteira de São Paulo. --------------------------------------------------------- 
18 - Projetos e parceria: Rubem apresentou a possibilidade de efetivação de parceria com 
empresas do Grupo ELETRONORTE a fim de viabilizar o desenvolvimento de campanha 
financeira para a UEB. Apresentada, também, a possibilidade da confecção de um Calendário 
para 2007 a ser comercializado pelas UEL. Ambos os temas são aprovados e deverão ser 
implementados pela DEN com urgência, sobretudo no que refere ao Calendário de 2007 
(campanha financeira de venda de calendários), pois deverá já estar pronto no máximo no mês de 
outubro próximo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
21 - Política de captação de recursos: Romeu apresentou proposta de definição de uma política 
efetiva de captação de recursos externos a ser desenvolvida pela DEN, tornando-se habitual na 
instituição a “cultura de projetos”. Após amplo debate restou fixada a orientação à DEN para que 
atente à questão e desenvolva estudos que possibilitem sua permanente realização.---- 
22 - Assuntos gerais: a) Pendências financeiras das Regiões do Paraná e Santa Catarina: 
Adir informa que as duas regiões já efetuaram o pagamento dos adiantamentos realizados no final 
de 2005 junto ao nível nacional da UEB; b) IV Jamboree Nacional: Chaves informa que após a 
remessa de correspondência às regiões escoteiras a fim de que houvesse eventual manifestação 
de interesse em sediar o IV Jamboree Nacional Escoteiro, apenas a Região Escoteira do Paraná 
manifestou formalmente seu interesse. Em face da candidatura única, bem como pela capacidade 
da região candidata e da localização da mesma, a DEN deliberou, desde já, definir como local do 
próximo Jamboree Nacional o Estado do Paraná. 
 
Às 13:00 horas Romeu encerrou a reunião. 
 
A presente ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros. 
 
 
 
 
 

Marco Aurélio Romeu Fernandes 
Presidente 

 
 
 
 
 


