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RESUMO 
ATA DA 50.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

 
Data e Local: 21 e 23 de Abril de 2006 – Fortaleza/CE. -------------------------------------------------------- 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente - Geraldino Ferreira 
Moreira (Geraldino), Vice Presidente - Marco Aurélio Romeu Fernandes (Romeu), e Conselheiros 
- Siágrio Felipe Pinheiro (Siágrio), Ênio H. Cojho (Ênio), Rafael Will Suarez Cuadra (Rafael), Luiz 
Salgado Klaes (Klaes), João Roberto A. Cunha (João), Alessandro Vieira (Alessandro), Guilherme 
A. Klingelfuss (Guilherme),  Antônio César Oliveira (César), Renato Eugenio de Lima (Renato) 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; Corpo Profissional Nacional: Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio (Luiz) 
e Luiz César de Simas Horn (Miro). ----------------------------------------------------------------------------------- 
1- Aprovação de balancetes: aprovados por unanimidade os balancetes relativos aos meses 

de julho a dezembro de 2005. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Informes da DEN:  Paulo inicia os informes da DEN. Eventos: Luiz apresenta a quantidade 

de inscritos e a situação de recebimentos das inscrições relativas aos Jamborees Nacional e 
Mundial. Informa quanto a visita realizada à Inglaterra e apresenta dados relativos a 
organização do evento. Alessandro comenta quanto a possibilidade de apoio financeiro da 
Caixa Econômica Federal – CEF, como uma das patrocinadoras do evento fato que permitiria 
a participação de até 100 (cem) jovens carentes. Chaves, Klaes  e Mário fazem outros 
comentários. Mário manifesta sua preocupação no sentido de destinar valores para cobrir 
cotas de participação à jovens carentes. FGTS: Adir informa a existência de mais de 2.800 
pendências de Grupos Escoteiros junto à CEF e pede empenho das Regiões no sentido da 
regularização individual por parte dos Grupos. Taxa Nacional da Organização Mundial: 
informado já haver sido paga no presente mês aproveitando a situação cambial favorável. 
Centro Cultural do Movimento Escoteiro - CCME: aumentado o percentual destinado ao 
CCME de 5% (cinco porcento) para 10% (dez porcento) sobre o faturamento das Literaturas 
comercializadas pela Loja Nacional. Vendas para Grupos Escoteiros: informa a redução do 
preço final em 15% (quinze porcento) nos produtos que entraram no estoque a partir de 
dezembro/2005 em decorrência da redução da carga tributária. Acompanhamento 
Orçamentário UEB e Loja Escoteira Nacional – LEN:  apresentadas e comentadas 
posições; Posição de registro das  Regiões: Renato apresenta e comenta a variação de 
efetivo por Região. Participação: registrada a chegada do Conselheiro Carlos Frederico dos 
Santos (Fred). Literaturas: Paulo e Miro apresentam as literaturas recentemente publicadas: 
Escotismo para Rapazes (foi mantido o texto anteriormente publicado e adicionadas notas 
explicativas), Escotismo na Prática, Atividades Educativas, P.O.R., Atividades Educativas do 
Ramo Lobinho e Boas Idéias. Alessandro informa quanto ao lançamento do livro de Rubem 
Suffert “Curtas Histórias para nossa Reflexão”. Miro comenta quanto a realização dos 
Seminários Nacionais de Programa e quanto ao distintivo. ----------------------------------------------- 

3- Condecorações e Recompensas aprovadas: Tapir de Prata: Wilma Érica Veit 
Schiefferdecker. Medalha Velho Lobo:  Wilma Érica Veit Schiefferdecker.  Medalha 
Tiradentes: Célio Ramos da Silva. ------------------------------------------------------------------------------ 

4- Projeto Cidades Pólo e outros assuntos da Comissão Nacional de Crescimento – CNC: 
Renato informa haver pedido às Regiões envolvidas avaliação da situação do Projeto Cidades 
Pólo. Informa ainda quanto a importância de serem levadas a efeito ações que atendam ao 
mesmo tempo as necessidades da Comissão Nacional de Programa de Jovens – CNPJ e as 
da CNC. Renato informa, ainda, sobre a realização de estudos conjuntos entre a Comissão 
de Crescimento e a CNPJ para a definição do conteúdo mínimo do programa de jovens. ------- 

5- Parceria com a Rede Record: Toshio Kawakami, Diretor Presidente da UEB/SP, informa 
quanto à parceria mantida com a Rede Record e que o Sr. José Amâncio, seu Diretor, estará 
presente na parte da tarde com vistas a apresentar propostas de ações conjuntas. --------------- 

6-  2ª parte da reunião: a reunião foi iniciada as 12h25 do dia 23 de abril com a participação 
dos novos Conselheiros titulares eleitos: Rubem Tadeu C. Perlingeiro (Rubem), Marco A. de 
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Mello Castrianni (Castrianni), Mário H. P. Farinon (Farinon), Rafael Rocha de Macedo 
(Rafael), Alessandro Garcia Vieira (Alessandro) e Guilherme Augusto Klingelfuss (Guilherme). 
E suplentes:  Francisco J. S. de Souza, Marcos Magno Gomide Vieira e Hélio Borba Moratelli  

7- Presidência do CAN : indicado por Renato e referendado por outros Conselheiros o 
Conselheiro Marco Aurélio Romeu Fernandes (Romeu) foi eleito por 13 votos e 1 abstenção 
para Presidir este Conselho. Romeu agradece a confiança e se coloca a disposição do 
Conselho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Agradecimento: Farinon parabeniza o Ex-Conselheiro Geraldino pelo importante trabalho 
realizado durante sua permanência no CAN e na Presidência do referido Conselho. ------------- 

9- Vice-Presidência: Farinon indica o nome do Conselheiro César para ocupar a Vice-
Presidência o qual é referendado por outros Conselheiros. César é eleito por 12 votos 
favoráveis tendo havido 1 abstenção. -------------------------------------------------------------------------- 

10- Agradecimento:  Geraldino agradece todo apoio recebido e em especial a seu Vice-
Presidente Romeu que em tudo o apoio. ---------------------------------------------------------------------- 

11- Discussão sobre custeamento das despesas do CAN: Foi aprovada proposta de 
encaminhar à apreciação da Assembléia Nacional, para deliberação,  o custeio, ou não, de 
despesas de passagens para os Conselheiros Nacionais às Reuniões do CAN. Foram 9 votos 
favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção. De imediato passou-se a deliberar sobre o 
procedimento a ser adotado até à próxima Assembléia Nacional, mais precisamente acerca 
da reunião de novembro de 2006. Proposta 1: Suspensão do custeio até a próxima 
Assembléia Nacional: 5 votos favoráveis. Proposta 2: Manutenção da decisão de novembro 
condicionada a informação em julho/2006, pela DEN, da existência de condições financeiras 
para tal: 6 votos favoráveis e 1 abstenção e o voto contrário de Farinon quanto à deliberação 
do assunto. Castrianni manifesta-se totalmente contrário a proposta, afirmando que deve 
manter-se o sistema de rateio das despesas entre os Conselheiros. Aprovada a proposta 2. -- 

12- Indicações das Comissões Assessoras: a Presidência das Comissões Assessoras foi 
ratificada: Comissão Nacional de Programa de Jovens: Maria Terezinha Koneski Weiss – 
Siágrio e Guilherme; Comissão Nacional de Crescimento: Renato Eugenio de Lima – 
César, João e Francisco; Comissão Nacional de Gestão de Adultos: Ênio Hideyuki Cojho – 
Fred, Hélio, João, Castrianni, Klaes e Rafael Will; Comissão Nacional de Relações 
Institucionais: Marco Aurélio Romeu Fernandes – Alessandro e Rafael (GO) ; Comissão 
Nacional de Gestão Institucional: Mário Henrique Peters Farinon -  Fred, Marcos e Rubem; 
Comissão Nacional de Relações Internacionais: Oscar Victor Palmquist Arias – Castrianni 
e Klaes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13- Proposta de Resolução: apresentada proposta anexa a qual foi aprovada por unanimidade e 
leva o número 01/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

14- Proposta de Resolução: apresentada proposta de Resolução que “dispõe sobre o 
Certificado de Qualidade Legal e estabelece suas condições de obtenção”. Proposta a 
inclusão dos dois itens na resolução vigente e a edição da mesma Resolução com o número 
002/2006: aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

15- Adesão da UEB ao Manifesto Fiscal Social: A proposta de adesão da UEB ao manifesto 
Fiscal Social, com a inclusão do acompanhamento pela DEN, foi aprovada por unanimidade. - 

16- UEB/RJ: Fred esclarece a situação da Região Escoteira do Rio de Janeiro visando evitar 
possíveis distorções quanto a realização de Assembléia Geral Extraordinária. Renato 
considerando a informação dada por Fred de que a Assembléia se declarou em reunião 
permanente e que as Contas não foram aprovadas pela Comissão Fiscal Regional sugere 
que o CAN delibere no sentido de dar à DEN a incumbência de acompanhar os fatos 
mantendo o CAN informado. A sugestão é aprovada com uma única abstenção. ------------------ 

17- Assuntos Gerais: César sugere seja encaminhado correspondência às Regiões 
disponibilizando informações quanto à possibilidade de postulação a sediar a realização do IV 
Jamboree Nacional Escoteiro. Renato propõe e é aprovado um agradecimento formal a 
Geraldino pelo seu trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

18- Encerramento:  Romeu agradece a todos e destaca a chegada dos novos Conselheiros.  
A presente ata foi lida e aprovada pelos Conselheiros. 
 
Luiz Carlos Debiazio                                     Marco Aurélio Romeu Fernandes 
Secretário da Reunião                    Presidente    


