ATA DA 56.a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e Local: 19 e 20 de abril de 2008, Aracruz, Espírito Santo/ES. --------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Vice Presidente – Rubem Tadeu
Perlingeiro (Rubem Tadeu) e Conselheiros - Ênio H. Cojho (Ênio), Luiz Salgado Klaes (Klaes),
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 os Suplentes do CAN Fabrício Gabriel Silva (Fabrício) e Júlio
Massirer (Júlio). Diretoria Executiva Nacional - DEN: Diretor Presidente – Paulo Salamuni
(Paulo), 1º Vice Presidente - Marcos Venício Mattos Chaves (Chaves), 2.º Vice-Presidente Adir
Barusso. Executivos Nacionais: Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio (Luiz), Luiz
César de Simas Horn (Luiz César) e Megumi Tokudome (Megumi). Outros participantes: André
Carrera (Comissão Fiscal Nacional – CFN), David Izecksohn Neto (UEB/RJ) Raphael Tostes Salin
e Souza (CEDN), Asley Stecca Steindorf (UEB/GO) e Manoel Salles (Escritório Nacional). ----------Às 08h30, abrindo a reunião, Rubem Tadeu agradeceu a presença, justificou o atraso de Romeu
em função de cancelamento de vôo e também de Rafael Will. Pediu a César que fizesse a oração.
1 - Agenda de trabalho: a Agenda sofreu algumas modificações em função da ausência de
Romeu por entender-se a importância de sua presença. A agenda de trabalho com as
modificações foi aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------------2 - Ata da 55ª reunião Extraordinária do CAN: a ata, colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – CNRI - Conferência 2011 e Conferência Mundial: Fernando informou quanto a visita que
será feita à Curitiba e Florianópolis por Luc Panissod -Secretário Geral Interino da Organização
Mundial do Movimento Escoteiro e Alberto Del Brutto – Diretor da Região Interamericana.
Apresentadas diversas informações por Fernando, Paulo, Adir e Luiz quanto a visita e quanto a
organização da Conferência. Na seqüência Fernando apresentou informações sobre a
Conferência Mundial na Coréia e a importância da participação brasileira. Comentado sobre o
filme para a Conferência que custará mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que está sendo
realizado com patrocínio parcial pela Prefeitura Municipal de Curitiba R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
possivelmente com algum valor pela EMBRATUR. Paulo comentou sobre a possibilidade da UEB
colaborar no pagamento de uma parte do valor da inscrição de alguns dos participantes. Fernando
pediu que a indicação dos delegados que representarão a UEB seja feita somente após a
conclusão das inscrições. Na seqüência apresentou relação de eventos internacionais que teve a
participação brasileira em 2007. Destacou reunião e visita ao Japão quando teve oportunidade de
conhecer a estrutura física do local onde pretendem realizar o Jamboree Mundial e conhecer a
equipe organizadora de tal postulação. -----------------------------------------------------------------------------4 – Ordem da Flor de Lis – proposta de revitalização: Fernando comentou que existe um
grande desconhecimento do nosso público quanto ao funcionamento da mesma. Propõe que se
faça um estudo para atualização do valor de participação e seja criado um Conselho Curador com
três pessoas sendo que uma delas seja sempre o Presidente do CAN. O CAN decidiu pela criação
de um Conselho Curador Provisório para reestruturação da Ordem da Flor de Lis composto por
Fernando Brodeschi, Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro e Luiz Salgado Klaes e que apresentarão
ao CAN um estudo para implementação de alterações. --------------------------------------------------------5 – Apresentação e discussão sobre o trabalho de sistematização das ações propostas pelo
consultor Jean Cassaigneau: Rubem Tadeu apresentou as conclusões do trabalho que se
resumem em oito propostas que se encontram detalhadas em documento anexo. Paulo sugere
que se dê um tempo para que o documento seja apreciado em detalhes por todos quanto o
queiram de forma a que na próxima reunião do CAN se consiga formatar a implementação das
ações. Rubem comenta que o CAN deve rever seu Plano Estratégico e que existem ações que
são de responsabilidade de outros órgãos, inclusive a DEN e Assembléia Nacional, de forma a
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que alguma coisa já possa começar a ser implementada. Houve amplo debate por parte dos
Conselheiros sobre os assuntos apresentados. Márcio está envolvendo algumas pessoas na
elaboração do Plano Estratégico de Imagem da UEB e poderá apresentá-lo na reunião de agosto.
Quanto às Áreas Estratégicas do Planejamento Estratégico, Rubem comenta que o CAN
preparará para a reunião de agosto/2008 os grandes objetivos para as áreas estratégicas que
estão no Planejamento Estratégico da UEB, para que a partir daí a DEN possa desenvolver as
ações necessárias à sua implementação. Os Conselheiros responsáveis por conduzir o trabalho
nas quatro áreas serão definidos após a definição da nova composição do CAN. Registra-se
nesse momento a chegada de Marco Aurélio Romeu Fernandes (Romeu), Presidente do CAN,
que assume a condução da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------6 – Apresentação da DEN do plano de ações com foco nos Grupos Escoteiros: Paulo inicia
comentando quanto as diversas ações que estão sendo realizadas pelo Escritório Nacional. Luiz
César apresenta o Plano de Ações da DEN. Paulo comentou quanto a retomada de contatos com
as principais organizações religiosas. Castrianni comenta que deixamos de atuar de forma
específica os problemas de ordem religiosa e faz comentários sobre importância da participação
na reunião da CICE havida no Equador. Comenta que as próprias religiões devem dar o
necessário apoio aos praticantes dentro do Movimento Escoteiro.Fernando comenta já estar
sendo retomado contato com a CICE e com outras confissões. César e Castrianni comentam
sobre a importância do distintivo de Recrutador; Farinon sugere que o distintivo seja fornecido
diretamente pelo Grupo e informe à UEB tal concessão. David lembra que a Resolução que criou
o distintivo de Recrutador e Semeador é muito antiga e trata de temas diversos, alguns dos quais
já nem existem mais. Argumenta que uma das causas de vermos poucas pessoas com esse
distintivo é que os adultos que tomam conhecimento daquela Resolução acabam ficando na
dúvida se aqueles distintivos ainda existem. David recomenda ao CAN que seja redigida uma
nova Resolução sobre o tema, ou ainda, que esses distintivos passem a constar no P.O.R.
Farinon sugere também sejam punidas até com a retenção do repasse as Regiões que não
apresentam as informações necessárias para a UEB. Fernando sugeriu que se estude a
implementação da ação de acesso aos sites de Grupos da mesma forma que se tem o acesso aos
sites regionais. Romeu sugere seja criado documento dirigido aos Pais que entram no ME. Rafael
sugere sejam feitos convênios e/ou parcerias visando benefícios aos portadores da Carteirinha da
UEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Assuntos de responsabilidade da DEN: Romeu lembrou não haver recebido relatório da
DEN com informes que adiantariam a tratativa dos assuntos, solicitando a atenção da DEN para
que isto seja evitado nas próximas reuniões. a) Acompanhamento Financeiro: Celso apresentou
e comentou sobre o acompanhamento da Previsão Financeira; b) Censo: Adir comenta que o
efetivo de 2008 superou em mais de 4.000 (quatro mil) registros além do registrado em 2007,
comparando-se o período até agora transcorrido. Refere, também, que a política de redução de
valores para famílias impactou em uma renúncia de valores aproximados a R$ 8.000,00 (oito mil
reais); c) Aprovação do Balanço: Adir colocou o balanço, já com o parecer da Comissão Fiscal
Nacional, para apreciação antes de sua apresentação ä Assembléia; d) Terreno UEB/PB: Adir
relembrou problema que teremos com terreno cedido à UEB/PB e sobre o qual a UEB/PB fez
comodato para a Sociedade Hípica e que tal fato está sendo questionado pelos Órgãos Públicos
que exigem o cancelamento do comodato. Para se cancelar o Comodato a Sociedade Hípica
exige ressarcimento por obras em valor aproximado a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). O
CAN sugere seja contratado um escritório de advocacia e seja dada total atenção ao assunto.
Farinon pediu seja fornecida cópia do processo para que se possam fazer eventuais análises.
Ambas as orientações foram aprovadas pelo CAN. e) Eventos: Luiz apresentou informes sobre o
Projeto Grupo Padrão destacando que a edição atual recebeu projetos de 198 Grupos Escoteiros
que representam mais de 20% dos Grupos registrados; Mutirão Nacional de Ação Ecológica que
terá como tema “Sustentabilidade - Agora é pra valer”; Mutirão Nacional de Ação Comunitária –
que terá como tema “Educação para o Trânsito” o qual recebeu mais de 27% dos votos em
pesquisa aberta disponibilizada no site da UEB; Jota/Joti – que acontece anualmente; 1.o Moot
Pan-americano: recebemos somente a inscrição de dois jovens e precisamos nove jovens para
abrir uma vaga para Equipe Internacional de Serviço para a qual já temos mais de 15 candidatos.
Informado também havermos conseguido uma nova data intermediária para efetuar inscrições
ainda ao preço de Fevereiro; IV Jamboree Nacional Escoteiro: repassadas as informações
relativas às ações efetuadas, a importante participação da Itaipu Binacional na realização do
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evento, o apoio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, os contratos que já foram fechados para
a área de Programa e Alimentação, a forma de inscrição, o número de inscritos, o acesso à área
do evento e regras de segurança da própria Itaipu; f) Programa de Jovens: Terezinha Weiss,
presidente da CNPJ, apresentou informações sobre os próximos eventos, relacionou os livros que
foram lançados, e apresentou os procedimentos para a edição do Guia Escoteiro. Lamentou que,
por absoluta falta de tempo, o Manual do Dirigente Ramo Sênior não pode ser apresentado, mas
informou que falta pouco para terminar a tradução e a montagem. g) Gestão de Adultos: Ênio
apresentou informes sobre o andamento das ações e que no Seminário de amanhã receberá
informes das Regiões de forma a que se possa concluir o material. Romeu comenta sua
preocupação com a conclusão dos trabalhos que estão muito demorados. Castrianni e Ênio
comentam sobre a mudança de orientações vindas do próprio CAN e a falta de colaboração dos
próprios Conselheiros. O CAN fixa o prazo de agosto/2008 para conclusão do trabalho. Megumi
participará do Seminário e poderá auxiliar na sistematização do material recebido. Outros
Assuntos: Farinon comenta que os indicadores positivos apresentados pela DEN devem ser
aproveitados para alavancar cada vez mais o crescimento do ME. Rubem Tadeu comentou
quanto à qualidade do material distribuído pela DEN. Romeu associa-se à referência feita por
Rubem Tadeu, visando destacar o êxito do trabalho da DEN neste aspecto. ----------------------------8 - Concessão de medalhas: aprovadas a concessão das seguintes medalhas: Tapir de Prata:
Antônio César Oliveira; Tiradentes: Severino José dos Santos, Haroldo Garcia de Moraes, Luiz
Carlos Figueredo Barbosa e Marco Aurélio Romeu Fernandes, sendo que no momento da
aprovação desta última medalha o agraciado havia se retirado brevemente da reunião; Velho
Lobo: Monsenhor João Penha Filho; Cruz de São Jorge: João Roberto Andriani Cunha e Rafael
Will Suarez Cuadra e Gratidão Ouro: Luiz Salgado Klaes. A solicitação de Concessão de Cruz de
Valor será apreciada na segunda parte da reunião. -------------------------------------------------------------A reunião foi suspensa as 12:30 para ser reiniciada do dia seguinte, conforme já agendada. A
reunião foi reiniciada as 14h15 do dia 20. Registrou-se a presença do Conselheiro João Roberto
A. Cunha (João) e dos Conselheiros Titulares eleitos: Raphael Tostes Salin e Souza (Raphael),
Geraldino Ferreira Moreira (Geraldino) e Júlio Massirer (Júlio). ----------------------------------------------9 – Proposta de Alienação de imóvel de propriedade da UEB/SC: proposta retirada. -------------10 – Proposta de criação de Medalha: apresentada a proposta o CAN decidiu, após amplo
debate, por 7 votos contra 6 por deliberar sobre o assunto no presente momento e, por 9 votos
favoráveis e 5 abstenções, o CAN decidiu por não aprovar a criação da medalha proposta. ---------11 – Resultado do Seminário sobre alterações Estatutárias: Rubem Tadeu e Alessandro
apresentaram e fizeram os esclarecimentos necessários quanto às alterações resultantes do
Seminário que apreciou o trabalho desenvolvido pela Comissão Estatuinte. -----------------------------12 – Condecorações – continuação: A solicitação de Concessão de Cruz de Valor foi apreciada
e o CAN decidiu por rejeitar o pedido e encaminhar à DEN para que estude a viabilidade de
conceder outra Condecoração. Fernando pede seja verificada a grafia existente no Certificado de
Condecorações no que concerne à competência quanto à assinatura. Adolfo Coimbra Alves,
Diretor Presidente da UEB/MG, ratificada a solicitação de medalha Tiradentes para Haroldo
Garcia de Moraes, a qual já foi aprovada na reunião anterior do CAN . ------------------------------------13 – Acompanhamento do Planejamento Estratégico: Maria Terezinha (CNPJ) apresenta
informações relativas às diversas Metas da Área de Programa destacando que muitas ações
estão sendo realizadas dentro do prazo previsto. Sandra/CE pergunta quanto a realização de
Seminário de Programa no Nordeste ao que é respondido que o assunto já está sendo tratado
junto ao Dirigente Bráulio/RN. O mesmo Seminário é solicitado para a Região Sudeste. Paulo
manifesta seu contentamento com o andamento do trabalho da CNPJ e parabeniza Maria
Terezinha. César pergunta se será possível fechar o ciclo até o final de 2009 ao que é respondido
que essa é a intenção e existe bastante probabilidade de ser alcançado. ---------------------------------14 – Renovação do mandato da DEN: será coletada assinatura em documento específico para
prorrogação do mandato da DEN tendo em vista necessidades legais junto à bancos e outras
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instituições. Farinon pediu seja colocado em ata sua não concordância com tal encaminhamento,
pois encaminhou pedido de impugnação da DEN junto a Comissão de Assuntos Gerais da
Assembléia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 – Apresentação dos novos Conselheiros e eleição do Presidente e Vice-Presidente do
CAN: Romeu dá as boas vindas aos novos Conselheiros eleitos: Júlio Carlos Massirer, Paulo
Salamuni, Geraldino Ferreira Moreira, Rafael Tostes Salin e Souza, Luiz Salgado Klaes e Adolfo
Coimbra Alves. Paulo pediu licença do desempenho de sua função de Conselheiro enquanto se
encontra à frente da DEN. Para Presidência do CAN foi escolhido o Conselheiro Rubem Tadeu
Cordeiro Perlingeiro. Para Vice-Presidente foram indicados os Conselheiros Márcio e Bini.
Alessandro comentou sobre a importância de novas lideranças. Bini declinou da indicação e
manifestou preocupação quanto a posturas inadequadas de debate quanto a existência de
lideranças novas e velhas o que, segundo ele, não é nada salutar para a instituição. Castrianni
reforça percepção de manifestações no sentido de que tudo que é velho é ruim e somente o que é
novo serve, devemos permitir a participação dos mais jovens, porém questiona a forma como isso
vem sendo colocado. Questionou também o conceito do que é Liderança Jovem e perguntou onde
estão os jovens, pois tem visto pessoas com mais de 30 anos ainda atuando junto aos Jovens
Líderes. Fernando lembrou quanto ao começo dos Fóruns de Jovens Líderes e sobre a
importância de se aparar estas arestas que estão cada vez mais fortes. Sandra questiona o uso
do ermo “oxigenar” pois conhece diversos jovens com cabeças muito velhas e citou comentário
feito por ocasião de sua eleição. Márcio agradece à Fernando e Alessandro e diz que está aqui
para ajudar e não se importará caso não venha a ser indicado. Farinon manifesta que o que os
jovens estão fazendo é reflexo da postura errada de algumas pessoas mais velhas; os dois
indicados são altamente capacitados e entende que no sentido de abrir espaço o mais indicado
seja a indicação do Márcio. Bini lembra que BP fundou o ME com 50 anos e continuou na sua
condução por muito tempo. Considerando a manifestação de Bini no sentido de agradecer a
lembrança de seu nome mas que declinava da indicação, Márcio foi eleito por aclamação para
Vice-presidência do CAN. -----------------------------------------------------------------------------------------------Assuntos Gerais: Registrado o falecimento em abril do Escotista Nery Rasul Pereira, de São
José, Santa Catarina. Rafael solicitou fossem indicados os Conselheiros para trabalharem no
Planejamento Estratégico e Rubem Tadeu esclareceu que as Regiões vão debater o tema do
relatório do Jean junto as bases, fechando posições por ocasião de suas Assembléias e que o
mais indicado seria deixar para novembro. O CAN decide, porém, indicar para as áreas: Estrutura:
Rubem Tadeu, Klaes e Bini; Programa: Júlio, Raphael Tostes e Adolfo; Gestão de Adultos:
Geraldino e Ênio; Imagem: Márcio; Comunidade: Rafael e Sandra. ----------------------------------------Rubem Tadeu agradece a confiança depositada pelos Conselheiros em elegê-lo para a
Presidência do CAN. César se despede agradecendo a oportunidade e se coloca a disposição
para o que se entender necessário. João também agradeceu. Romeu agradeceu por tudo que
pode aprender durante os seis anos que aqui esteve e pelas amizades feitas. Fernando se
manifesta dizendo que é a UEB que deve agradecer aos Conselheiros que ora deixam o CAN pelo
trabalho e dedicação. Bini almeja à Rubem Tadeu e Márcio uma profícua gestão à frente do CAN
e aconselha à Marcio que aproveite a chance de aprender com Rubem pois ele tem muito à
ensinar. Pede seja registrado Voto de Louvor à Romeu pela sua atuação à frente do CAN.
Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN, às 16:40
horas, com o desejo de um tranqüilo regresso às suas cidades.

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Presidente
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