
RESUMO ATA DA 55.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 
Data e Local: 2 e 3 de novembro de 2007, Guarulhos/SP. ---------------------------------------------------- 
 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente - Marco Aurélio Romeu 
Fernandes (Romeu); Vice Presidente – Rubem Tadeu Perlingeiro (Rubem Tadeu) e Conselheiros 
- Ênio H. Cojho (Ênio), Luiz Salgado Klaes (Klaes), João Roberto A. Cunha (João), Alessandro 
Vieira (Alessandro), Mário Henrique Peters Farinon (Farinon); Antonio César Oliveira (César), 
Rafael Macedo (Rafael), Marco Aurélio Castrianni (Castrianni), Fernando Brodeschi (Fernando), 
Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra), Márcio Andrade C. de Albuquerque (Márcio), Renato 
Bini (Bini) e o Suplente do CAN Fabrício Gabriel Silva (Fabrício). Diretoria Executiva Nacional - 
DEN: Diretor Presidente – Paulo Salamuni (Paulo), 1º Vice Presidente - Marcos Venício Mattos 
Chaves (Chaves). Executivos Nacionais: Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio 
(Luiz) e Luiz César de Simas Horn (Luiz César). ------------------------------------------------------------------ 
 
Às 08h30, abrindo a 1ª parte da reunião, Romeu agradeceu a presença e solicitou apresentação 
de vídeo para reflexão. As boas vindas foram dadas por Vicente em nome do Distrito Escoteiro e 
da Cidade de Guarulhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 - Justificativa de ausência: Marco Romeu informou que recebeu justificativa do Conselheiro 
Will em função de atraso do vôo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2 - Agenda de trabalho: A agenda de trabalho foi aprovada. ------------------------------------------------- 
 
3 - Ata da 54ª reunião do CAN: a ata, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. ------- 
 
4 – Ética nos níveis superiores da UEB e nos órgãos internacionais: Castrianni relatou fato 
ocorrido por ocasião da Assembléia Regional da UEB/SP quando pessoas de outras Regiões se 
manifestaram com o intuito de interferirem politicamente na escolha do representante da Região 
para disputar vaga no CAN. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5 – Alienação terreno Região Escoteira de São Paulo: Castrianni comentou que a Assembléia 
Regional de São Paulo aprovou, sem nenhum voto contrário, a alienação dos terrenos já citados 
na última reunião do CAN. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6 – Comitê Conferência - 2011: Fernando informou que as ações estão sendo feitas de forma 
correta e dentro dos prazos adequados. Pede que o CAN formalize à DEN para criação de um 
Comitê Organizador de forma que as ações sejam sistematizadas. Alessandro manifestou seu 
apoio haja vista que grandes eventos sempre acabam exigindo muito do Escritório Nacional. 
Acredita que a DEN deva constituir tal Comissão mas desde já propõe que o CAN indique a 
Presidência do Comitê e para tal apresenta o nome do Paulo. Paulo agradeceu a sugestão de 
Alessandro e comentou quanto a efetivação dos contratos com o Estação Embratel Convention 
Center com valor de R$140.000,00 pagáveis em 7 (sete) parcelas e Recanto Champagnat, em 
Florianópolis, com uma parcela sendo paga imediatamente e o restante somente no final de 2010 
e início de 2011. O CAN formalizou à DEN a montagem de tal Comitê e na próxima reunião o CAN 
indicará a Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7 – Aerocampo Nacional: Klaes comentou haver recebido do Companheiro Negreiros a 
solicitação de realização do evento no ano de 2008. Visitou o comando da Base Aérea de 
Florianópolis do qual recebeu apoio para realização. ------------------------------------------------------------ 
 
8 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT: Klaes sugeriu a confecção pela EBCT 
de envelopes pré-selados personalizados a serem utilizados pelo Escritório Nacional e pelas 
Regiões Escoteiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apresentado o novo Diretor Presidente da UEB/SC, Sido Gessner Júnior. Registrada a chegada 
do Conselheiro Rafael Will e do Companheiro Adir Barusso (Adir), 2º Vice-Presidente da DEN. ---- 
 
9 – Relato CNRI: Conferência Equador: Fernando apresentou o número de 11 (onze) inscritos. 
Indicados para delegados: Fernando, Paulo, Ricardo, Ênio, Castrianni e Klaes e os demais irão na 
condição de participantes: Oscar, Mariovani, Fernanda, Melissa e Luiz César. Na Conferência 
será escolhido o local do próximo Jamboree Pan-Americano dentre as postulações de México e 
Colômbia. Para as vagas no Comitê Scout Interamericano existem 6 candidatos para 5 vagas. 
Serão lançadas as seguintes literaturas: Guia do Escoteiro - Pistas e Trilhas, Manual do Escotista 
do Ramo Sênior, Livro de Projetos para Jovens de 15 a 21 anos. Paulo informou haver sido 
encaminhada a candidatura de Fernando para vaga no Comitê Scout Interamericano e havermos 
dado apoio ao candidato da Venezuela.  Congresso Mundial de Escotismo e Juventude: 
Comentou também sobre a participação de Ricardo Stuber no evento, nos dias 15 e 16/nov em 
Genebra. 3.º Encontro Internacional sobre Escotismo e Ação Humanitária:  comentou sobre o 
processo de seleção para escolha de participante no evento que acontecerá nos Emirados Árabes 
e que o escolhido pertence ao Grupo Escoteiro São Paulo – 01/SP. Seminário sobre Programa - 
Barcelona: Convite da Federação Escoteira da Espanha para participação em evento que 
acontecerá de 05 a 08/Dez, sem custos para a UEB, que terá a participação do Executivo Luiz 
César. Paulo esclareceu haver disponibilizado tal participação para a Coordenadora da CNPJ – 
Therezinha Koneski Weiss que não poderá estar presente. Reunião Tailândia: Relatou sua 
participação em reunião realizada por Grupo de Associações, na Tailândia, sobre a situação da 
Organização Mundial e que acabou gerando diversas correspondências questionando posturas do 
Comitê Mundial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10 – Apresentação do texto final do POR: o texto já aprovado consta na pasta entregue aos 
Conselheiros.  Rafael pediu esclarecimento quanto a Regra 133 e ficou decidido quanto a inclusão 
do termo “e/ou” para a situação apresentada. Bandeira da UEB: apresentado na pasta os dados 
técnicos da confecção da Bandeira da UEB. Farinon sugeriu a criação de uma nova bandeira. 
Fernando sugeriu a remodelação do visual inclusive da “papelaria” da UEB. O CAN orientou a 
DEN que inicie procedimentos visando atualização da identidade visual da UEB. Quanto ao POR: 
Lenço Nacional: aprovada a alteração da Regra 45 do POR com o tamanho do cateto para a 
confecção do Lenço Nacional passando de 60 a 75 para 60 a 90cm. Catar: efetuar as 
adequações necessárias. César sugeriu, e foi aprovado, incluir no POR um anexo com os nomes 
e cores das patrulhas. O CAN sugeriu o encaminhamento, no prazo de 10 dias, aos Conselheiros 
do documento final depois de feitas as modificações apresentadas acima, para que se manifestem 
em iguais 10 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11 – Editais de Convocação AGO e AGE: Aprovados os editais que se encontram anexos. ------- 
 
12 (14) – Assuntos de responsabilidade da DEN: Sede Nacional: Paulo apresentou histórico 
da aquisição do imóvel utilizado hoje pelo Escritório Nacional, comentou quanto a impossibilidade 
de se fazer qualquer ampliação, sobre a necessidade de mais espaço para atender o aumento do 
quadro funcional e arquivamento da documentação legal da UEB e sobre a negociação feita para 
a venda do mesmo. Na seqüência apresentou informações sobre o novo imóvel, sobre as 
condições em que o imóvel se encontra e sobre a negociação para sua aquisição. Proposto e 
aprovado pelos Conselheiros que o valor estimado seja autorizado à DEN e que havendo uma 
diferença significativa a DEN faça consulta aos Conselheiros. Jamboree Mundial – relatório: 
apresentado relatório financeiro do evento, com detalhamento dos valores recebidos e pagos, o 
qual apresentou resultado positivo de R$162.476,22 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e 
setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Os Conselheiros César, Bini, Klaes, Will, Rubem 
Tadeu e Farinon manifestaram sua opinião no sentido de que a UEB não deve se preocupar 
quando os eventos coordenados ou promovidos por ela venham a dar resultado financeiro, pois 
que tal será utilizado dentro da própria instituição. Farinon sugeriu que nos próximos eventos 
sejam incluídas no custo do evento as despesas com pessoal do Escritório Nacional. Ficou 
evidenciado na apresentação das contas do Jamboree que o resultado financeiro que existiu 
decorreu de uma economia em diversos itens, bem como a não implementação de uma série de 
outros que compunham adequadamente o orçamento, bem como a superação do denominado 
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“ponto de equilíbrio”. Aprovação de balancetes: os balancetes já haviam sido entregues 
antecipadamente aos Conselheiros para análise e Adir apresentou parecer da Comissão Fiscal 
Nacional – CFN. Aprovados os balancetes apresentados. Previsão Financeira 2008: 
apresentada a Previsão Financeira para 2008. Com relação ao recolhimento de Encargos Sociais, 
decorrentes da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social indeferindo pedido da UEB 
de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, Alessandro sugeriu 
seja feita Provisão Financeira com vistas a eventual recolhimento de tais Encargos. Rubem Tadeu 
informou já existir jurisprudência no sentido de que tais valores só podem ser cobrados relativos 
ao período dos últimos cinco anos. Brindes: sugerido um maior trabalho de divulgação sobre os 
sorteios e aprovado pelo CAN que tal item seja revisto quando da reunião de agosto/2008. Mutirão 
de Ação Ecológica: Rubem Tadeu lembrou sobre decisão anterior de divulgar já no Congresso 
Escoteiro a programação do evento. Alessandro destacou que a previsão Financeira já prevê a 
entrada de dois novos executivos e Bini destacou que precisaria ser considerado o ano completo 
com relação aos dois novos executivos para se avaliar o real impacto na Previsão. Comissões 
Nacionais: Paulo informou haver necessidade de um maior período para adequação das novas 
Comissões e que acredita que estejam compostas até o final do ano. Ensino à Distância: Paulo 
comentou sobre a reunião já realizada em Santa Catarina, sobre o material repassado ao Ênio e 
sobre a contratação do Executivo de Gestão de Adultos. Klaes entrega novo material sobre o 
tema à DEN para análise, e pede que tal seja feito com brevidade. Jamboree Nacional: Paulo 
informou já haver mantido contato com o Presidente Brasileiro da Itaipu-Binacional que se 
posicionou favoravelmente a apoiar o evento, da mesma forma feito contato com o Prefeito 
Municipal de Foz do Iguaçu e com o Ex-Prefeito Municipal Samis. Relembrou a colocação feita 
pelo Conselheiro Suplente Fabrício quanto a possibilidade de realização no Rio de Janeiro em 
2010. César manifestou-se contrário a idéia de Fabrício haja vista as programações das diversas 
Regiões quanto a outros eventos, a possibilidade da saída de jovens sem terem tido a 
oportunidade de participar do evento em 2009 e que espera que em 2010, por ocasião da 
comemoração do Centenário do Escotismo no Brasil, ocorram acampamentos em todos os cantos 
do Brasil. Castrianni manifestou a importância da definição das datas de eventos para que as 
Regiões possam programar seus próprios calendários. Fernando secunda a proposta de Fabrício. 
Colocada em votação foi mantida a data do Jamboree Nacional para Janeiro/2009, no Paraná, por 
10 votos. Moot Pan-Americano: decidido quanto a liberação da participação de jovens na faixa 
de Seniores na atividade eis que a atividade contempla, em sua programação, atividades 
específicas para o ramo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13 (15) – Concessão de Medalhas: aprovada por unanimidade a seguinte concessão: Medalha 
Tapir de Prata para Áttila Bitencourt Paiva apresentada por Rubem Tadeu, por iniciativa da Região 
Escoteira do Rio de Janeiro, e secundada por César. Por sua vez a Medalha Tiradentes, proposta 
de concessão para Helmgton B. Souza apresentada pela Região Escoteira da Bahia, teve sua 
concessão contestada por diversos Conselheiros e foi recusada pelo voto de 10 Conselheiros, 
tendo recebido 1 voto favorável e 2 abstenções. ------------------------------------------------------------------ 
 
14 (16) – UEB/AP - Pedido de Constituição de personalidade jurídica própria: recebido pelo 
CAN a solicitação de autorização para constituição de personalidade jurídica própria pela UEB/AP 
com o encaminhamento de modelo de Estatuto. O CAN encaminha o Estatuto a DEN para análise 
e, estando de acordo, deverá ser então enviado ao Vice-Presidente do CAN. ---------------------------- 
 
15 (17) – Alteração Estatutária - pontos a serem observados para correção/aperfeiçoamento do 
Estatuto estão apresentados na página 19 da pasta entregue aos Conselheiros: as propostas 
apresentadas nos parágrafos 1, 2, 3 e 5 foram aceitas e a no parágrafo 4 recusada. Sugerida e 
aceita a adequação da redação dos Art. 48 e 66 do Estatuto. Quanto ao ponto apresentado para 
reflexão sobre o mandato da DEN,  restou acordado que tal tema deverá ser tratado, inicialmente, 
apenas no regulamento do CAN e em sede de acordo mútuo. ------------------------------------------------ 
 
16 (18) – Programa de Jovens: Terezinha e Luiz César esclarecem que o Grupo de Trabalho 
que está sendo montado está voltado exclusivamente a Análise da situação atual e apresentam a 
seguinte proposta de trabalho: 1) Elaboração, pela CNPJ, de uma proposta de discussão 
(01/2008); 2) Distribuição das propostas aos indicados pelas Direções Regionais, CNGA, CAN e 
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DEN (02/2008); 3) Processo de discussão, via internet (03/2008) e 4) Reunião no Congresso 
Escoteiro para conclusão do trabalho (04/2008). Alessandro destaca a apresentação da Terezinha 
como sendo um passo muito importante na estratégia de implementação. Castrianni lembra que o 
assunto apresentado é aquele ao qual deveríamos realmente dedicar mais tempo. Romeu fica 
contente com o caminho que está sendo tomado e que permitirá um efetivo avanço na 
implementação do programa. Bini aplaudiu a idéia  e parabenizou seus autores. Ênio manifestou 
que no evento em que participou, promovido pela Região Interamericana, foi apresentada uma 
linha de ação bastante semelhante no que se refere aos adultos. Sandra relatou sua experiência e 
destacou que tem certeza quanto à participação da Região do Ceará no Grupo de Trabalho e 
concordou com a manifestação de Castrianni. Farinon sugeriu um trabalho conjunto com a área 
de Adultos. O CAN aprovou por unanimidade a proposta de trabalho apresentada. Proposto, e 
aprovado, que após o passo 4 seja apresentado o cronograma das ações seguintes, com fixação 
de datas para a implementação. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17 (19) – Rede Nacional de Jovens Líderes - RNJL: contando com a presença do Coordenador 
Rafael Froes e do Comunicador Paulo Henrique Maciel Barbosa foi apresentado um relato sobre 
ações realizadas no Mutirão Nacional de Ação Comunitária – MutCom, no Fórum Nacional de 
Jovens Líderes realizado junto ao Congresso Escoteiro em Goiânia e sobre a participação no 
Projeto Presentes para a Paz. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
18 (20) – Reserva de data para possível Reunião Extraordinária do CAN: A presidência 
propôs ao Conselho que fosse reservado um final de semana do mês de fevereiro de 2008 para a 
realização de uma reunião extraordinária do CAN a fim de viabilizar a apresentação e reflexão dos 
resultados do trabalho que está sendo desenvolvido por Jean Cassigneau  sobre a estrutura da 
UEB. O Conselho definiu os dias 23 e 24 de fevereiro de 2008. ---------------------------------------------- 
 
 19 (21) – Assuntos Gerais:  Paulo relacionou obras que estão sendo realizadas em Curitiba 
graças a sua ação como parlamentar. Relatou também visita feita ao Grupo Escoteiro Ronaldo 
Dutra, da Cidade de Joinville, que pretende se desligar da UEB para se vincular à outra 
associação ao qual foi dado prazo até março/2008 para decidir sobre tal situação. --------------------- 
 
20 (22) – SUCESSÃO DA DEN: Neste momento da reunião, a fim de que a reflexão pudesse se 
desenvolver de forma ampla e tranqüila, a Presidência do CAN, com posterior confirmação pelos 
Conselheiros, determinou que a mesma passasse a ser exclusiva com os Conselheiros Titulares. 
O debate desenvolveu-se de forma serena e objetiva, com diversas manifestações de todos os 
Conselheiros, orientando que a escolha da DEN deverá ser realizada na próxima reunião do CAN, 
junto à Assembléia Nacional, no Espírito Santo. Restou consignado o expresso reconhecimento 
do Conselho ao profícuo trabalho e esforço que vem sendo desenvolvido pela atual DEN. ----------- 
  
Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN, às 19:00 
horas, com o desejo de um tranqüilo regresso às suas cidades. 
 
 

Marco Aurélio Romeu Fernandes 
Presidente 


