ATA DA 58ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e Local: 08 e 09 de novembro de 2008, São Paulo / SP. ---------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Rubem Tadeu
Perlingeiro (Rubem), Vice-Presidente Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque (Márcio) e
Conselheiros: Luiz Salgado Klaes (Klaes), Mário Henrique Peters Farinon (Farinon), Marco
Aurélio de Mello Castrianni (Castrianni), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra),
Rafael Rocha de Macedo (Rafael), Raphael Tostes Salin e Souza (Raphael Tostes), Júlio
Massirer (Júlio), Renato Bini (Bini), Geraldino Ferreira Moreira (Geraldino), e os Suplentes
David Izecksohn Neto (David), Asley Stecca Steindorff (Asley) e Ivan Alves do Nascimento
(Ivan) 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). Representantes:
Éricka H. Reis (Comunicadora NNJL), Bráulio André Dantas da Silva (Área Geográfica:
Nordeste) e Hélio Borba Moratelli (Área Geográfica: Centro-Oeste). Outros participantes:
Ricardo Stuber (Comissário Internacional Adjunto), André Carrera (Comissão Fiscal
Nacional – CFN), Ursula Pessoa/RJ, Rafael Nunes (CEDN), Antonio Barbosa/RS, Lucia M.
Cordeiro de Mello/RJ, Eduardo Rodrigues de Souza/MG, Caryl Chessman/SP, Francisca
Souza Carrer/SP, Paulo Henrique Maciel/MG, Carlos Roberto Pinto Lopes/RN, Ewerson
Sanches Parra/MT, Carmen Barreira/DF, Antonio César Oliveira/GO, Sido Gessner/SC,
Marco Aurélio Romeu Fernandes/RS, Renato Silva/SP. ------------------------------------------------Às 08h15min, Rubem abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e pediu a Klaes que
fizesse uma oração. Justificou as ausências de Adolfo Coimbra Alves, Alessandro Garcia
Vieira e Fernando Brodeschi e pediu aos suplentes imediatos que assumissem tais vagas.
Registrou também a presença da Comunicadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes NNJL e dos representantes das Áreas Geográficas do Nordeste e Centro-Oeste. --------------1 - Agenda de trabalho: a Agenda sofreu algumas alterações e foi aprovada.
2 – Pedido de revisão apresentado por André Santa Rita: Rubem registrou o
recebimento de Pedido de Revisão apresentado por André Santa Rita, ex-Dirigente da
Região do Rio de Janeiro. O CAN deve avaliar se as novas informações são suficientes para
se aceitar tal pedido e, para tal, deixa a documentação para apreciação pelos Conselheiros
e constituiu uma Comissão composta por Klaes, Geraldino e Raphael para analisar e
apresentar um parecer ao final da reunião. -----------------------------------------------------------------3 – Relato sobre o JOTI: A Escotista Carla Neves apresentou relatório verbal sobre o
evento, destacando a Participação Lusófona, Coordenadores Regionais, Associações
participantes, principais ações realizadas, número de participantes, avaliações da atividade
e sugestões para o evento do próximo ano. Rubem pediu a Carla que transmitisse à equipe
os parabéns pelo sucesso do evento. ------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Progressão e Guias do Ramo Escoteiro: Paulo justificou o atraso de
Teresinha Koneski Weiss, mas que a apresentação será feita por Luiz César. A
apresentação versou sobre a proposta de atualização do Sistema de Progressão do Ramo
Escoteiro, baseado na conquista de competências, denominadas Territórios, que envolve a
aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. Como complemento da proposta, foi
apresentada uma versão do Guia Escoteiro para as Etapas Pistas e Trilha, elaborado pela
Comissão Nacional de Programa de Jovens - CNPJ, com explicações sobre seu uso. Após a
apresentação, David fez algumas sugestões e apresentou dúvidas quanto a pontos
específicos do material; Raphael também fez comentários; Klaes comentou a respeito da
necessidade de nossa literatura ser registrada e sobre a importância de se fazer uma
correção ortográfica das mesmas; Castrianni comentou que o assunto voltará a ser discutido
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na seqüência e enfatizou a necessidade de se manter o Método Escoteiro; Farinon destacou
que as referências feitas tomam por base as experiências de países latinos quando
deveríamos também nos basear em Associações que demonstram obter melhores
resultados, crê que a proposta seja muito complexa, deveria ser mais simples, parabenizou
David pela análise feita; Paulo comentou sobre o trabalho realizado. Outros comentários
foram feitos e as conclusões serão decididas após a apresentação do próximo item. ----------5 – Discussão sobre o Programa de Jovens: Castrianni comentou a respeito da proposta
que será apresentada, a qual tomou por base diversas sugestões que foram levadas à
Assembléia Regional e pediu que Renato Silva, ex-presidente da UEB/SP, conduzisse o
trabalho. Renato fez um detalhamento sobre o material consultado pela equipe, analisando
o que existiu e existe e, a partir disso, apresentou uma proposta de adequação de ações
para contribuir com nossa realidade. Rubem agradeceu a apresentação e Castrianni
comentou sobre a necessidade de se continuar estudando e atualizando tal proposta
ouvindo as bases. Luiz César comentou sobre algumas modificações que já foram
realizadas, sobre alguns conceitos, sobre o conteúdo dos materiais e concluiu comentando
entender ser necessário mais tempo para avaliar a proposta. Raphael comentou já haver
sido feito trabalho nesse sentido. Paulo parabenizou Renato pelo trabalho feito e vê avanços
nesta discussão, pois o trabalho é sério e feito por pessoas sérias. Márcio parabenizou o
trabalho e concordou que a proposta deve ser mais aprofundada. Teresinha agradeceu a
Luiz César pela apresentação feita quanto aos Guias do Ramo Escoteiro e comentou que a
proposta apresentada lhe pareceu bastante interessante, porém está preocupada com a
necessidade de se retomar os trabalhos da CNPJ para adaptá-lo às sugestões
apresentadas. Bini comentou que as duas apresentações foram muito importantes para o
Escotismo e acredita que as duas têm mais pontos em comum do que divergentes. Não
gostou do tom da apresentação do trabalho quando fez referência a alguns pontos do outro
trabalho. Farinon diz que não considerou desmerecedoras as colocações feitas, que ambos
os trabalhos têm muitas coisas boas e em comum, manifestou sua satisfação ao constatar
que o trabalho apresentado buscou informações das mais variadas em um universo mais
amplo de Associações. Precisamos atender os anseios dos praticantes do escotismo
mantendo o “simples” como idealizado pelo fundador. David elogiou a iniciativa e concorda
que temos muitos objetivos educativos e que o manual do escotista está escrito de forma
acadêmica. Lembra que a própria CNPJ já disse isso, só que o trabalho não avançou para
corrigir tais problemas. Afirma que o programa tem que ser de fácil assimilação, e que hoje,
como visto na própria reunião, ainda há pontos de difícil entendimento. Diz que seria útil a
CNPJ analisar a malha de objetivos dessa proposta, que talvez seja uma boa solução.
Concorda que os Grupos querem ser ouvidos, afirmando que se não fossem as críticas,
ainda estaríamos na proposta original da OSI. Lembra que a Região de São Paulo criou
uma literatura que hoje é usada por muitos e que agora é aproveitada na proposta oficial da
UEB. Considera que temos que testar um ou ambos os programas. Recorda que já foi
aprovada uma “pesquisa de avaliação de impacto” para o guia que for produzido. Rubem
gostaria de apresentar uma proposta única. Klaes parabenizou Renato pelo trabalho
apresentado e concorda com Bini que é possível somar as duas propostas. Paulo Henrique
acredita que a contribuição de São Paulo deveria ter acontecido durante o processo
realizado pela CNPJ. David argumenta que não deveríamos aceitar outras sugestões de
programa, para não alongar ainda mais o lançamento dos guias. Propõe que não aceitemos
outras propostas, o que é aprovado por unanimidade. Após diversos debates, o CAN
concorda que a proposta final da UEB deve ser ou a da CNPJ, ou a apresentada pela
Região de São Paulo, ou, ainda, uma combinação entre as duas. Rubem propõe que a
CNPJ se reúna com a equipe de São Paulo com vistas a se chegar a uma proposta de
consenso a ser apresentada na reunião de fevereiro, o que é aprovado por unanimidade
pelos Conselheiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------6 – Entrega de Diploma e Barra de Ouro: entregue à Escotista e Dirigente Maria Izabel
Tongu o Diploma de Mérito Nacional e a Barra de Ouro por 40 Anos de boas atividades
escoteiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7 – Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos: O Dirigente e Escotista Antonio César
Oliveira, encarregado de elaborar as DNGA, inicia apresentando informações sobre a
Equipe que o ajudou na nova formatação, assim como a forma como o trabalho tem sido
conduzido e os passos seguintes para complementação do trabalho. Agradeceu os
comentários enviados pela EQFOR-RJ e pelo David. Foi convidado o Escotista e Dirigente
Renato Eugenio de Lima para apresentar a proposta da equipe, que se encontra incluída na
pasta da reunião. César e Renato esclarecem os questionamentos efetuados pelos
Conselheiros principalmente quanto à data de implementação das modificações, forma de
transição, equivalências, validações, ensino à distância, linhas de formação, especialização
em ramos, Assessor Pessoal de Formação. Apresentadas diversas sugestões, entre as
quais a inclusão da carga horária e conteúdo programático no certificado de conclusão do
curso. Farinon parabenizou o avanço da proposta apresentada e sugere que dela também
seja excluída a linha de formação de dirigentes institucionais porque, na prática, não atende
aos seus objetivos por vários motivos que expõe, sugerindo, ainda, que, extinta a linha de
formação de “formadores”, não deve estar condicionado à direção de cursos a Escotistas
possuidores da IM para justificar o uso da “3a. e 4a. Contas”, eles poderiam simplesmente
ser abolidas, sugerindo que a proposta ouse mais. César menciona que, à exceção de um
membro da Equipe, a maioria tinha se inclinado pela extinção da linha de formação de
dirigentes institucionais; entretanto, acabaram por não apresentar esta sugestão por
temerem que a proposta pudesse ser rechaçada. David lembra que a exclusão dessa linha
não constava da proposta enviada às Regiões e, por isso, não pôde ser debatida pelas
bases, o que seria importante fazer. Acredita que ela deva continuar a existir, pois atende a
objetivos distintos da linha de escotistas. Colocada para apreciação pelo CAN, a proposta
conforme originalmente apresentada recebeu 10 votos favoráveis e 1 voto contrario de
Farinon porque reconhecia que a proposta era boa mas poderia avançar/ousar mais. --------8 – Proposta de Resolução sobre atribuições e forma de funcionamento das Áreas
Geográficas: a conclusão da reunião do Conselho Consultivo é no sentido de se manter as
regiões geográficas brasileiras e, com base nisso, teremos mais tempo para melhor apreciar
a proposta de Resolução de forma a votá-la na reunião de fevereiro/2009. -----------------------9 – Resultados da Reunião do Conselho Consultivo: Rubem pede para David ler as
conclusões da reunião do Conselho Consultivo quanto ao trabalho do Consultor Jean
Cassaigneau os quais serão apreciados na reunião de fevereiro. ------------------------------------10 – Comissão Nacional de Relações Internacionais: Ricardo Stuber, Comissário
Internacional Adjunto, apresentou informações gerais da Área Internacional. Comentou
sobre a organização brasileira para participação no Moot a ser realizado na Bolívia no final
deste ano. Participação de estrangeiros no IV Jamboree Nacional Escoteiro – México,
Paraguai, Portugal e Japão. ------------------------------------------------------------------------------------11 - IV Jamboree Nacional Escoteiro: Luiz comentou sobre o evento, apresentou resumo
de participação até 04 de novembro e sobre as viagens à Foz do Iguaçu realizadas com
Paulo e Pamplona para reunião com Jorge Samek – Itaipu Binacional e a viagem de alguns
dos membros da coordenação para visita ao campo e aos locais de atividades. ----------------12 – Orçamento 2009 e Balancete acumulado relativo ao período janeiro a agosto de
2008: aprovado o balancete relativo ao período janeiro a agosto de 2008 com base em
relatório da Comissão Fiscal Nacional – CFN. Raphael Tostes questiona o tipo de relatório
apresentado pela CFN e é decidido que o CAN definirá as informações que deseja receber.
Orçamento 2009: apresentado e discutido o orçamento de 2009. Rubem sugere que o
mesmo seja aprovado pelo CAN e a nova DEN examinará o mesmo, em seus detalhes,
sugerindo eventuais mudanças na reunião de fevereiro. O orçamento foi aprovado pelo
CAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 – Concessão de medalhas: Por proposta de Raphael Tostes foi aprovada a concessão
de Medalha de Gratidão aos organizadores do JOTI: Mauro Lages/RS, Altamiro Vianna e
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Vilhena de Carvalho/RO, Rafael Froes/GO, Iracema Bezerra Oliveira/GO, Carla Barbosa de
Oliveira Neves/SP e Priscila Araújo/RN e Diploma de Mérito Nacional para os demais
colaboradores. Aprovadas ainda a concessão das seguintes medalhas: Tiradentes: Elson
Pereira Magalhães/PR – aprovada por unanimidade, Jose Garcia Fernandes/MG – aprovada
por unanimidade, aos Grupos Escoteiros 04/SP – Avanhandava, 81/SP – Umuarama e
100/SP – Cristo Rei por já terem mais de 50 anos – aprovadas por unanimidade, Velho
Lobo: Jose Augusto Pereira/SP – aprovada por unanimidade e para Luiz Carlos Gabriel/SP
– aprovada por unanimidade. Tapir de Prata: Kaol Sugimoto (post-morten) – aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------14 – Encontro Nacional de Jovens Lideres: Éricka H. Reis, Comunicadora do NNJL,
apresentou informações sobre o encontro que acontecerá em Curitiba nos dias 22 e 23 de
novembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 – Projeto de Interiorização do Escotismo: Rafael Macedo apresenta a proposta
resultante do trabalho da Comissão. O CAN decide aprovar o projeto e encaminhar à DEN
para, até abril, implantá-lo junto às Regiões interessadas. ---------------------------------------------15 – UEB/AP: Dr. Milton agradeceu a oportunidade de retorno ao Movimento e manifestou
seu ânimo para a condução dos trabalhos na Região e entregou à DEN o relatório relativo
às ações levadas a efeito no Amapá para que se tomem as medidas cabíveis. Paulo
comentou sobre a rapidez, competência e a forma correta como os assuntos foram e estão
sendo conduzido. --------------------------------------------------------------------------------------------------16 – Apreciação do pedido de Revisão apresentado por André Santa Rita: Raphael
apresenta as conclusões da Comissão no sentido que nada foi apresentado que justifique a
aceitação do pedido de Revisão. Diversos Conselheiros fizeram observações quanto ao
pedido e aos argumentos apresentados. Colocado para apreciação, o CAN decidiu por 8
votos pela admissão do pedido de Revisão, tendo ocorrido 3 votos contrários e 3
abstenções. O pedido de Revisão será encaminhado de imediato ao denunciante, para
apresentação de contra-razões no prazo de 30 (trinta dias). Recebidas as contra-razões o
processo será encaminhado a um perito contábil que deverá emitir sua conclusão também
no período de 30 (trinta) dias. Recebidas tais conclusões o processo será encaminhado a
Comissão de Ética e Disciplina Nacional para que emita parecer ao CAN no prazo de 30
(trinta) dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN, às
15h30min, com o desejo de um tranqüilo regresso às suas cidades. ---------------------------------

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Presidente do Conselho de Administração Nacional
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