ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data: 14 e 16 de novembro de 2002.-------------------------------------------------------------Local: Juiz de Fora / MG, Ritz Plaza Hotel. ----------------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional: 1ª Sessão: Rubem Tadeu C.
Perlingeiro, Marcos Venício Mattos Chaves, Alexandre Machado Silva, David
Crusius, Fábio Conde, Frederico Augusto Neves, Geraldino Ferreira Moreira, Irineu
Muniz de Resende Neto, Júlio Mendes Ericeira, Marcel Hugo, Marco Aurélio
Romeu Fernandes, Marcos Carvalho, Rubem Süffert, e o conselheiro Suplente
Guilherme Augusto Klingelfuss. 2ª Sessão: Agregou-se ao Conselho o Conselheiro
Marco Aurélio de Mello Castrianni. Diretoria Executiva Nacional: Paulo Salamuni,
Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso. Corpo Profissional: Ewerson
Steigleder – Secretário Geral. ----------------------------------------------------------------------Às 18:30 do dia 14 de novembro, o Presidente do CAN, Rubem Tadeu Perlingeiro,
dá as boas vindas aos presentes, desejando a todos os presentes um bom
Congresso e que os trabalhos da Assembléia Nacional sejam produtivos. Faz uma
oração e passa para os assuntos da Pauta.----------------------------------------------------1- NÚCLEO NACIONAL DE JOVENS LÍDERES: o Núcleo Nacional de Jovens
Líderes apresenta seu trabalho e faz três propostas: 1- que o NNJL passe a
ser uma Comissão Estratégica e não mais uma subcomissão vinculada a
outra Comissão Nacional - Decidi-se que a proposta seja encaminhada por
escrito para decisão final em fevereiro. / 2- que os endereços eletrônicos dos
membros do CAN estejam na lista do NNJL – Decide-se que o NNJL deva
encaminhar convite a cada membro do CAN e eles decidem se querem ou
não fazer parte. / 3- que jovens da UEB façam-se presentes no Fórum
Mundial de Jovens Líderes. A DEN decidirá. -----------------------------------------2- PROPOSTAS DE CONDECORAÇÕES: apresentada a proposta de
ratificação da concessão de Medalha Tiradentes para o GE Carajá de SP. A
concessão foi aprovada. TIRADENTES: MARCOS CARVALHO – aprovada
a concessão / ADOLFO COIMBRA ALVES – concedida / OSNY CÂMARA
FAGUNDES - concedida.-------------------------------------------------------------------3- RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA UEB 2000-2001: apresentada
a questão que envolvia o Balanço exposto no Relatório Anual da UEB
publicado no Relatório Anual de 2000-2001. É esclarecido que foi um erro da
Exata Contabilidade que fazia a contabilidade da UEB na época, enviando o
documento errado para publicação. O CAN decide encaminhar o assunto à
Assembléia na apresentação do Relatório Anual deste ano para
esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------4- ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA UEB/LEN: LEN –
apresentadas as planilhas de acompanhamento do orçamento de 2002.
Mediante a apresentação dos valores, os membros do CAN fazem diversos
questionamentos sobre as despesas da UEB. No tocante ao Informativo
Sempre Alerta, o CAN determina que o EN solicite às Regiões que se
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encaminhem o mesmo para os GEs de sua circunscrição, evitando assim
esta despesa, transferindo-a, em menor escala, para as Regiões que fazem
reuniões constantes com seus GEs.-----------------------------------------------------5- PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2003: apresentadas as planilhas da
proposta orçamentária para 2003. Foram feitas diversas considerações e
alterações na proposta que restou aprovada com as sugestões dos
membros do CAN. ----------------------------------------------------------------------------6- ABEI: O Secretário Geral apresenta a questão da abertura de uma
associação escoteira paralela. São feitos questionamentos e comentários
diversos sobre o assunto, sendo unânime a intenção de que a UEB tome
imediatamente as medidas necessárias para salvaguardar sua condição
exclusiva na aplicação do Escotismo no Brasil. Apresenta ainda a listagem
das marcas e patentes da UEB. O CAN decide que a UEB deverá verificar a
possibilidade de ingressar com uma queixa-crime, ou abertura de inquérito
policial para levantar a situação. ---------------------------------------------------------7- CALENDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO SEMPRE ALERTA:
Apresentada proposta de calendário para distribuição do Informativo Sempre
Alerta para o ano de 2003, estabelecendo datas para envio de matérias por
todos, edição pelos contatos do Executivo de Marketing e envio pelo EN. O
Calendário é aprovado pelo CAN. -------------------------------------------------------8- DIRETRIZES NACIONAIS PARA GESTÃO DE ADULTOS: Apresentado o
documento das Diretrizes, discutido durante o Seminário no Congresso
Escoteiro, informado que foram propostas algumas alterações e todas foram
aceitas. Verificando que os Conselheiros não estavam totalmente seguros
para votar esta questão, o Presidente encaminha o assunto para a próxima
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------9- ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE DO CAN: O atual Presidente do CAN,
Rubem Tadeu Perlingeiro indica o nome do companheiro Marcos Venício
Mattos Chaves para ocupar a presidência no ano de 2003. O Conselheiro
Geraldino Ferreira Moreira indica o nome de Rubem Tadeu Perlingeiro para
a Vice-presidência. Rubem Tadeu agradece a todos pela confiança
depositada nele enquanto presidente. Assim, por aclamação, invertem-se
as posições da presidência, sendo eleito como Presidente do Conselho de
Administração Nacional o Conselheiro Marcos Venício Mattos Chaves e para
Vice-presidência o Conselheiro Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro, para o
mandato de 01 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2003.------------------Rubem Tadeu agradece e encerra os trabalhos e assinam a presente ata: Ewerson
Steigleder que a secretariou e Rubem Tadeu Perlingeiro, Presidente do CAN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ewerson Steigleder
Secretário Geral

Rubem Tadeu C. Perlingeiro
Presidente
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