RESUMO ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e Local: 04 e 05 de novembro de 2006, Íbis Hotel, São Paulo/SP. ----------------------------------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), Renato Eugenio de Lima (Renato); Mário Henrique
Peters Farinon (Farinon); Rubem Tadeu Perlingeiro (Rubem), Rafael Macedo (Rafael), Marco
Aurélio Castrianni (Castrianni), Marcos Magno G. Vieira (Magno), Siágrio Pinheiro (Siágrio) 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: Terezinha Koneski Weiss Presidente da Comissão Nacional de
Programa de Jovens - CNPJ, Ricardo Stuber - Coordenador da Rede Interamericana de Jovens,
Carla Neves, Paulo Henrique Maciel Barbosa, Rafael de Oliveira Fróes (Coordenador do Núcleo
Nacional de Jovens Líderes), André Santos Carreira (eleito para Comissão Fiscal Nacional – CFN)
e Rafael Teixeira Nunes. Executivos Nacionais: Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos
Debiazio (Luiz) e Luiz César de Simas Horn (Luiz César). -----------------------------------------------------Às 08:15horas, abrindo a 1ª parte da reunião, Romeu deu as boas vindas e agradeceu a presença
de todos. A oração de abertura foi feita por César. --------------------------------------------------------------1 (5) - Acompanhamento do Planejamento Estratégico: Gestão de Adultos – Comissão
Nacional de Gestão de Adultos - CNGA: Ênio apresenta a situação em que se encontra cada
uma das metas constantes no Planejamento Estratégico. O CAN aprova por 10 votos a proposta
de ser feito um esforço concentrado com vistas a serem enviadas sugestões à CNGA quanto a
atualização da política nacional de Gestão de Adultos (Diretrizes Nacionais) e propostas
metodológicas das Unidades Didáticas dos cursos até dezembro/2006, que a CNGA fará a
consolidação do material recebido até janeiro/2007 com imediata disponibilização aos membros
do CAN para que sejam apreciadas até o final de fevereiro/2007. A oficialização das solicitações
acima aprovadas deverá ser feita às Regiões via Escritório Nacional. Ênio solicitou ainda aos
Conselheiros, à CNPJ e à CNGI todo empenho pessoal e também junto as Regiões no sentido de
que as mesmas contribuam com o envio das sugestões de materiais. O objetivo é que os Manuais
sejam lançados em abril/2007. Programa de Jovens – Comissão Nacional de Programa de
Jovens - CNPJ: Meta 1 – a revisão dos conteúdos dos guias do Ramo Lobinho estará sendo
finalizada neste mês devendo ser remetido aos membros do CAN até dezembro/2006 para
apreciação e posterior publicação. Terezinha pediu para que Paulo relatasse o resultado de sua
gestão junto aos organismos interamericanos. Paulo relatou contato com membros da
Organização Scout Interamericana – OSI, por ocasião da reunião da CUMBRE de Presidentes na
Nicarágua, quando foi tratado sobre a publicação dos Manuais para os Ramos Maiores e
combinado que por proposta do Brasil, El Salvador e Argentina o Comitê Scout Interamericano –
CSI, determinou que a OSI utilize o trabalho dos países para montar a literatura faltante. A CNPJ
manteve as datas propostas no Planejamento Estratégico para a publicação dos Guias do Ramo
Escoteiro e dos Manuais dos Escotistas e guias dos Ramos Sênior e Pioneiro até dezembro/2007.
Meta - 2 Alessandro propõe e é aceito que a meta 2 seja paralisada temporariamente com a
priorização de realização da meta 1 até que se contrate maior quantidade de pessoal técnico para
tal. Comentado sobre haver uma estagiária já trabalhando com Luiz César e quanto a
transferência de Manoel Sales da área de Crescimento para também auxiliar Luiz César. Meta 3 –
Realização de Seminários de capacitação: o Seminário realizado em Curitiba foi muito bom e
contou com grande participação. O Seminário programado para o Rio de Janeiro foi cancelado por
falta de inscrições. Comentado sobre a programação de 3 (três) Seminários para o ano de 2007.
Meta 4 - Avaliação do Programa e sua aplicação em nível nacional até 2010: Terezinha comentou
que essa ação não foi realizada pela CNPJ uma vez que o CAN deliberou em transferi-la para
responsabilidade da DEN. Castrianni comenta que a avaliação prevista nessa meta é de
fundamental importância e deve ser realizada de acordo com o decidido na última reunião do
CAN. Rubem lê a decisão tomada pelo CAN como forma de reforçar sua importância. Terezinha
elogia a decisão do CAN em criar uma equipe multidisciplinar para efetuar tal avaliação. Proposta
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1 – manutenção da decisão anterior e Proposta 2 – adiar a avaliação até o final do próximo ano
quando concluído o material pela CNPJ. Colocada em votação a proposta 1 recebeu 7 (sete)
votos favoráveis e a proposta 2 recebeu 6 (seis) votos. Comunidade – Comissão Nacional de
Relações Institucionais - CNRInst: Carla Neves apresentou o relatório que se encontra na pasta
entregue aos Conselheiros. Romeu comentou sobre a dificuldade de atuação junto aos
Conselhos de Educação e propôs a substituição das metas 1 e 2 pelas que se encontram
apresentadas na página 8. Decidido que o item 4 da meta 2 deve ser mantido. Rafael comentou
quanto a utilização da União Parlamentar Escoteira do Brasil – UPEB na busca de recursos. Luiz
César comentou e é consenso dos participantes que as ações devem passar necessariamente
pelos órgãos executivos Nacional e Regionais. Paulo comentou quanto as ações que serão
realizadas agora que passaram as eleições. A proposta de inclusão das ações no Planejamento
estratégico foi aprovada com a adequação da meta 2 e exclusão da meta 1. Estrutura –
Comissão Nacional de Gestão Institucional - CNGI: Farinon apresenta a proposta de alteração
da meta inclusive com a contratação de uma empresa de consultoria. Paulo pede seja esclarecido
como uma empresa de consultoria poderia avaliar efetivamente o trabalho e em quais pontos ela
poderia efetivamente contribuir. Não vê a parte administrativa como sendo problema ou como
tendo problema. Farinon explica que tal trabalho seria para identificar qual a melhor estrutura a
UEB deveria ter em sua totalidade e como poderíamos usar de forma mais adequada os recursos
existentes. César comenta que pelo demonstrado, a CNPJ e a CNGA estão cumprindo seu papel
e propõe que a Comissão de Gestão Institucional trabalhe em definir uma proposta para indicar
qual seria o caminho indicado: administração profissionalizada ou administração apoiada por
profissionais. Renato, na mesma linha, acredita que a consultoria primeiramente nos perguntaria
“o que” e “como podemos fazer” e responderia em cima do que nós próprios apresentássemos.
Farinon acredita que se a análise continuar sendo feita somente por nós continuaremos obtendo
os mesmos resultados. Sita a contratação de Jean Cassigneau como exemplo de avanço e
atuação positiva. Paulo detalha a contratação do trabalho de Jean e a importância para o início da
organização da Conferência Mundial de 2011. Renato comenta que temos que agregar às nossas
possibilidades as informações vindas de fora e sugere convidemos outras Associações e/ou
Instituições para contribuírem na indicação de uma proposta de Estrutura. Rubem comenta que a
proposta colocada por Farinon é somente a apresentação da conclusão do Seminário realizado na
data de ontem. Sugere seja verificada a possibilidade do próprio Jean apresentar contribuições
em cima da proposta de Renato. Farinon sugere tentarmos paralelamente o contato com Jean e
com outras Associações/Instituições. César afirma que tais posições vão ao encontro da proposta
que havia encaminhado. Aprovada a idéia de se buscar apoio externo para auxiliar na busca
dessa prioridade. Comissão Nacional de Relações Internacionais – CNRI: Ricardo apresentou
a nova LOGO do Escotismo Mundial. Fez um relato quanto a participação brasileira na CUMBRE
e quanto aos diversos assuntos, temas e programas lá apresentados. Comentou sobre a visita do
Coordenador Geral, Aidan Jones, divulgando o Jamboree Mundial e sobre a reunião dos
organizadores nacionais do Jamboree que acontecerá em Curitiba no final de novembro. Comenta
e mostra o novo site da Organização Mundial. 23.ª Conferência Interamericana em Quito no
Equador de 24 a 28 de novembro/2007. XIII Jamboree Pan-Americano – a Associação Escoteira
do Peru abdicou da realização. Luiz explanou o resultado da reunião realizada com Rodrigo Paiva,
Gerente de Produtos, da Maurício de Sousa Produções na qual também participaram Rodrigo
Biasi, Júlio Cruz e Geraldino F. Moreira. Nos foi proposto conceder à Maurício de Sousa
Produções o direito de uso de marcas e insígnias para a publicação da série Manual do Escoteiro,
sem qualquer custo para a UEB e com participação nos resultados financeiros de tal publicação
cabendo 40% à UEB. Paralelo a isso a empresa Maurício de Sousa se dispôs a caracterizar
personagem com vistas a ser utilizado graciosamente pela UEB em nossas publicações relativas
ao Centenário do Escotismo e nosso enxoval para o jamboree Mundial. Em fase de estudo a
possibilidade de lançamento de álbum de figurinhas de personagens caracterizados à maneira
escoteira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 (6) – Proposta sobre posicionamento do distintivo de Grupo Padrão: Proposto que o
distintivo do Grupo Padrão seja colocado acima do distintivo de Escoteiros do Brasil – aprovado
por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 (7) – Fundação SOS Mata Atlântica: Mário Mantovani nos fez uma breve apresentação sobre a
Fundação, seu papel no Meio Ambiente, suas parcerias e sua forma de trabalho. Apresenta
possibilidade de desenvolvimento de parceria entre a Fundação e a UEB. -------------------------------2

4 (8) – Rede Nacional de Jovens Líderes: Ricardo apresenta histórico sobre a Rede e a
importância da participação de seus membros no Fórum Mundial de Jovens Líderes que
acontecerá juntamente com a Conferência Mundial do Escotismo em 2011. Núcleo Nacional de
Jovens Líderes: Rafael Fróes apresenta informações sobre o Núcleo com destaque para a
“Visão”. Composição: Coordenadores: Rafael Fróes e Ricardo Stuber e Comunicadores: Paulo
Henrique Maciel Barbosa e Carolina Menezes. Rafael Macedo comenta que a existência dos
Jovens Líderes é de grande importância para a instituição considerando a necessidade de
surgimento de novas lideranças para a Instituição. --------------------------------------------------------------5 (9) - Informes e temas de responsabilidade da DEN: a) Acompanhamento orçamentário
UEB e LEN: Celso apresenta e comenta os dados atualizados até outubro/2006; comenta sobre a
troca de equipamentos e sobre a alteração do novo Sistema de Registros que permitirá uma
grande variedade de acessos. Adir comenta sobre a aquisição de novos programas de
computador. Celso comenta haver perto de 950 registros não processados no Escritório Nacional
em decorrência da falta de solução de problemas existentes para processamento dos lotes. b)
Previsão Financeira 2007: Celso apresenta e comenta a previsão. Chaves faz comentários sobre
o uso de recursos necessários para suas ações no Nordeste. César questiona se será enviada
aos novos membros a edição do livro “O Que Estamos Dizendo aos Nossos Filhos” – Celso fará
orçamento e será avaliada sua inclusão. O CAN aprova a Previsão apresentada. c) Aprovação
de Balancetes: o CAN aprova os balancetes com base no parecer da Comissão Fiscal Nacional –
CFN. d) Eventos: Congresso Escoteiro Nacional: elogiado por Paulo o trabalho que vem sendo
realizado. César comenta sobre a divulgação que pretendem fazer. Adir comenta quanto a visita
feita à Goiânia juntamente com Romeu. Mutirão Pioneiro Nacional: Luiz comentou quanto a
visita de Tamy ao Escritório Nacional por conta própria aproveitando suas férias, fazendo reuniões
nas Regiões para divulgação do evento e sobre o processo de inscrições no evento estarem
sendo feitas de maneira on-line o que é um grande avanço em termos de administração de
eventos nacionais e que o mesmo sistema deverá ser utilizado para as inscrições do Jamboree
Mundial. III Jamboree Nacional Escoteiro: Paulo resume as reuniões realizadas pelos membros
do Comitê com a participação dos Executivos Nacionais, comenta quanto a apresentação da
avaliação da atividade feita pelos jovens e já apresentada por Alessandro por ocasião da reunião
do Conselho Consultivo. O evento não deu prejuízo e deixou resultado positivo que será
apresentado por ocasião da próxima reunião. Alessandro agradece a parceria e a forma como a
mesma aconteceu, à Sandra que foi Chefe de Sub-campo, ao César que foi Chefe de Campo, Á
DEN e ao presidente do CAN que em determinado momento estavam limpando mesas do
restaurante. Jamboree Mundial Luiz informou que o valor disponibilizado no site para passagens
aéreas está sendo considerado por todos como muito bom, mas deverão ser alterados após dia
20 de novembro por decisão da própria Cia. Aérea, informou ainda que a empresa é a mesma que
já atuou para a Conferência Mundial da Tunísia. f) Parceria com Ministério da Saúde: Luiz leu email de Ludmila Suaid, Assessora Técnica do Programa de Combate à AIDS, onde é esclarecido
que o planejamento das ações ainda não foi iniciado e que aguarda o posicionamento da UEB
quanto a sua real participação no Programa. g) Informações sobre sistema de registro da
Associação Chilena: Luiz César apresenta o sistema usado o qual se verificou é bastante
trabalhoso e apresenta valores de registro anual variando de R$9,00 (nove reais) à R$25,00 (vinte
e cinco reais). h) Parecer sobre etapas do Ramo Pioneiro: Adir lê correspondência da
Presidente da CNPJ, Terezinha Weiss, na qual é manifestada a concordância da CNPJ quanto a
retirada da condição de “Ter sido aprovado no Nível Preliminar em qualquer linha de formação”
das etapas do Ramo Pioneiro. i) Ministério da Previdência Social: Adir lê correspondência
cientificando a UEB quanto a período em que ficamos sem apresentar o competente relatório o
que implica em termos ficado sem o competente Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social. Caso seja mantida tal decisão pelo Conselho Nacional de Assistência Social
tal fato acarretará a perda de isenção com efeitos retroativos a data em ficou sem a CNAS. j)
Notificação Extrajudicial: informado quanto a notificação extrajudicial à União Este Brasileiro
pelo uso indevido da marca UEB; Notificação à Fraas Software Enginnering quanto a não
autorização de uso da marca SCOUTMASTER. k) Programa Brasil Alfabetizado: informado
quanto ao recebimento na quarta-feira 31 de outubro o cadastro da UEB no programa, somente
para a cidade de Curitiba, e dando até a próxima segunda-feira para apresentação do Plano
Pedagógico. Tal posição não atende nossas expectativas e será feito contato diretamente com os
responsáveis com vistas a ampliar o número de cidades atendidas e alterar o prazo para
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apresentação do Plano Pedagógico. l) Grupo Escoteiro Tacaúnas/SP: Paulo lê correspondência
recebida do presidente do GE Tacaúnas, Mário Gréggio, informando à UEB quanto ao
desligamento do Grupo Escoteiro da UEB e a criação da Associação Grupo Escoteiro Tacaúnas.
Em contato com a Diretoria da UEB/SP ficou decidido quanto a notificação extrajudicial ao Grupo,
ao seu Diretor Presidente e cópia de tal notificação aos pais dos membros juvenis do Grupo e à
entidade patrocinadora. Paulo aproveita para elogiar resposta dada por Ronan Reginato,
Coordenador do JOTA, à tentativa de participação de Mário Gréggio na pontuação da atividade.
m) Cronograma de produção de vídeos: Luiz César apresenta versão do vídeo institucional que
está em fase de desenvolvimento. Vários comentários são efetuados. Farinon comenta que para
venda do Escotismo ao público externo as imagens estão muito voltadas a parte histórica do
Movimento e Romeu comenta que está muito focada à época militar de BP. Farinon comenta
quanto ao material existente de outras Associações e que deve ser aproveitado. Adir comenta
haver sido solicitado orçamento à Donald para realização de vídeos institucionais voltados à Área
de Formação. n) Plano de crescimento da Região Escoteira de Alagoas: Luiz informa que feito
os contatos necessários nenhum foi retornado pela Diretora Presidente da Região, a qual era
responsável direta pela implementação do Plano. o) Calendário 2007: A DEN desenvolveu o
modelo de calendário e Rubem informa estar tentando junto a ELETRONORTE o patrocínio de
sua edição e possível postagem aos membros da UEB. p) Informes Gerais: Paulo informa
quanto ao fato do jovem de Foz do Iguaçu que achou os R$40.000,00 (quarenta mil reais) e tendo
conseguido descobrir quem havia perdido fez a devolução do valor. Paulo indicou o jovem para
receber o Prêmio Escotista Mário Covas Junior. Paulo também comentou quanto ao Grupo
Escoteiro Guardião das Águas – 170/PR ter sido indicado para receber o prêmio Zilda Arns. q)
Trabalho de revisão do POR: se encontra pendente. r) Fórum Brasil do Orçamento:
aguardando ida de Fred à Curitiba para tratarem do assunto já que nada se conseguiu localizar. -6 (11) - Propostas de Condecorações: Medalha Tiradentes: aprovadas as solicitações para
Grupo Escoteiro Carajuru/SP, José Roberto Tagliati - Dirigente da UEB/MG. Medalha Cruz de
Valor – ouro: aprovada a medalha para Francisco das Chagas Ferreira Brito. Medalha Cruz de
Valor – prata: aprovada a concessão da medalha no grau Prata para Marcelo José Simões. ------7 (12) - Disponibilização do nome dos Grupos e Regiões Escoteiras regulares no site da
UEB: aprovada a disponibilização periódica no site da UEB da relação de “Grupos Escoteiros
autorizados a prática do escotismo” com endereço e telefone de contato. Rejeitada a colocação do
nome das Regiões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------8 (14) - Mutirão Pioneiro Regional/MG: os Mestres participantes do Encontro Regional de
Mestres Pioneiros, realizado durante o evento, apresentam sugestão de alteração na Resolução
04/2006 do CAN. O CAN decide encaminhar à Comissão Nacional de Programa de Jovens para
análise. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 (15) - Deliberação sobre cores no emblema da UEB: Luiz César apresenta opções de cores
para a Flor de Lis e a definição correta das cores padrões a serem utilizadas. Proposta a
aprovação dos modelos apresentados e que junto com sua divulgação sejam disponibilizadas as
políticas comerciais relativas ao seu uso. A proposta é aprovada por maioria. ---------------------------10 (16) – Edital de Convocação AGO: aprovado o Edital de Convocação para realização da
14.ªReunião Ordinária da Assembléia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. ---------------------

Marco Aurélio Romeu Fernandes

Presidente
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