RESUMO
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data: 22 e 23 de fevereiro de 2003.------------------------------------------------------------------------------Local: São Paulo/SP. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional: 1ª Sessão: Marcos Venício Mattos
Chaves, Rubem Tadeu C. Perlingeiro, Alexandre Machado Silva, Bráulio André Dantas da
Silva, David Crusius, Fábio Conde, Frederico Augusto Neves, Geraldino Ferreira Moreira, Irineu
Muniz de Resende Neto, João Batista Fiorini Thomé, Júlio Mendes Ericeira, Marcel Hugo,
Marco Aurelio de Mello Castrianni, Marco Aurélio Romeu Fernandes, Rubem Süffert. Diretoria
Executiva Nacional: Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso. Corpo
Profissional: Luiz César Horn, Celso Ferreira Filho, José Adriano Pereira e Tereza Kumiko
Nagasawa. Convidados: Carmen Barreira, Toshio Kawakami, Renato Araújo Silva, Asley
Stecca Steindorff, Alberto Issao Sugo, Roberto Faldini, Silvio Y. Miyazaki e Jorge S. Kuma------1ª Sessão: Às 08:30h, do dia 22 de fevereiro de 2003, o Presidente do CAN, Marcos Venício
Mattos Chaves, dá as boas vindas aos presentes, desejando a todos que esta reunião seja
produtiva. Faz uma oração e passa a palavra a Renato Araújo Silva, que então inicia a
apresentação dos palestrantes Alberto Issao Sugo e Roberto Faldini..---------------------------------2ª Sessão: Às 14:05h, o Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves reinicia a reunião.
Agrega-se à mesma o Comissário Internacional, Oscar Victor Palmquist Arias. Rubem Süffert
entregou o troféu “Somos diferentes juntos e nos respeitando seremos mais fortes!” ao
Presidente do CAN, bem como ao Vice-Presidente da DEN Carlos Frederico dos Santos.-----1- Informes do Comissário Internacional: Tem a palavra Paulo Salamuni, Presidente da
DEN, que comunica sua participação, bem como da do Comissário Internacional na
reunião de cúpula das associações da Região Interamericana (4ª Cumbre de
Presidentes e Diretores Executivos). A UEB foi instada a se manifestar sobre a
continuidade da transição entre programa escoteiro e programa de jovens. Outro
desafio é a consolidação da nova estrutura da UEB. Paulo Salamuni fala da questão da
candidatura para o Jamboree Mundial de 2011 e afirma que é necessário ter os pés no
chão e que devemos desistir, em definitivo, da candidatura. Proposta aceita por
consenso. O Comissário Internacional fala da Reunião do Comitê Interamericano que
houve no mês de janeiro último. Fala também dos assuntos que foram tratados na
reunião do Comitê Mundial sobre os quais falou German Rocha, atual Presidente do
Comitê Interamericano. Ressalta que Jacques Moreillon pretende deixar o cargo em
2004. O Jamboree Pan-americano da Argentina não ocorrerá. Fala sobre o próximo
Jamboree Mundial de 2007 e afirma que calcula que teremos aproximadamente a
participação de 1000 jovens. Apresenta material relativo à Conferência Interamericana
de El Salvador em 2004. A divulgação deverá ocorrer na próxima Assembléia Nacional.
Oscar comenta sobre o Plano Regional. O mesmo está dividido em três áreas
estratégicas tal como ocorre no Plano Mundial. Ressalta algumas ações previstas no
Plano. O Presidente da DEN, Paulo Salamuni toma a palavra e agradece Vendramini
pelo trabalho realizado no Jamboree da Tailândia e lê o final do relatório apresentado à
DEN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Relato sobre processos disciplinares em andamento: O 1º Vice-Presidente da DEN,
Carlos Frederico dos Santos, relata sobre o andamento dos processos. -----------------3- Acompanhamento Orçamentário 2002/final e 2003/jan: Adir apresenta o
Acompanhamento Orçamentário, relatando a situação atual. Ressalta a dificuldade que
haverá para a impressão dos Guias de “Pata-Tenra” e “Caçador”. Os repasses para as
Regiões estão praticamente em ordem. Alexandre comenta que os gastos estão sendo
maiores que a arrecadação e afirma que já pediu estudo sobre a Loja Escoteira e os
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gastos com Executivos. O Presidente do CAN propõe estudo para identificação dos
motivos de decréscimo do resultado da Loja Escoteira bem como sobre a cobrança de
royalties e operacionalização da política comercial. Tal estudo deverá ser elaborado até
a reunião de maio próxima. A proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade.-----Acompanhamento Orçamentário da Loja Escoteira: Adir apresenta o
Acompanhamento Orçamentário da Loja Escoteira relatando a atual situação. O
Presidente do CAN colocou em discussão a votação da proposta orçamentária de 2003,
que foi aprovada.---------------------------------------------------------------------------------------------Concessão Medalha Cruz de Valor: O Presidente do CAN propôs que se
encaminhasse o pedido à DEN para que o mesmo seja enviado à Região do Pará para
que sejam instruídos conforme a Resolução 009/2002. A proposta de encaminhamento
para melhor instrução foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------Relatório II Jamboree Nacional: Luiz César Horn (Miro) fala sobre a situação atual do
II Jamboree Nacional. Está sendo utilizado o parâmetro de 1500 participantes. Luiz
César informa que o proprietário do local já deu sua palavra. Rubem Süffert sugere que
a FBB - Federação das Bandeirantes do Brasil seja convidada. Luiz César (Miro)
comenta sobre o organograma de coordenação e a infra-estrutura do local. Comenta
sobre alimentação e outros serviços. Fala também da troca do “Beach Park” por outro
parque aquático. David lembra a necessidade de informar os inscritos sobre eventuais
alterações na programação.-------------------------------------------------------------------------------Informes e propostas da Comissão Nacional de Programa: Carmem Barreira,
coordenadora da CNPJ fala sobre as pesquisas que foram realizadas. Mais de 1000
jovens responderam a pesquisa sobre especialidades. Luiz César (Miro) comenta sobre
os resultados. Oscar elogia o fato de ter havido a pesquisa. Luiz César (Miro) comenta o
resultado da pesquisa sobre alcatéias. Fabio sugere que se implemente a nova
pesquisa das alcatéias, tendo em vista que seu retorno foi fraco. Romeu propôs que na
reunião de maio se delibere sobre a eventual mudança do sistema de distintivos de
especialidades, sendo que, para tanto, a DEN deverá efetuar estudo prévio sobre
repercussões financeiras. Comenta sobre o Projeto Escotismo para Todos. Comunica
que no último seminário foi solicitado que se inclua o assunto no curso básico e que
seja realizado um curso específico. Tal solicitação deverá ser encaminhada à Comissão
Nacional de Gestão de Adultos. Fala do Elo Nacional e sobre a proposta que tem por
tema “A Magia do Cinema”. Foi aprovada a proposta relativa ao tema do cinema.
Carmem também comenta sobre as publicações. Fala da necessidade de se reeditar o
Manual do Escotista do Ramo Lobinho. Carmem propõe que seja retirada da pauta a
proposta de criação da Comissão Estratégica de Jovens Líderes. Referida proposta foi
retirada da pauta..--------------------------------------------------------------------------------------------Alteração/Adequação/Avaliação do quadro de funcionários do Escritório
Nacional: O Presidente da DEN, Paulo Salamuni, toma a palavra e fala das alterações
no Escritório Nacional. Lê a ata de reunião da DEN, segundo a qual a mesma decidiu,
no último dia 28 de janeiro, encaminhar ao CAN a efetivação da demissão do Secretário
Geral Ewerson Steigleder. Esclarece que o principal motivo da demissão foi financeiro.
O Presidente do CAN encaminha proposta no sentido de que seja efetivada a demissão
do Secretário Geral a qual é aprovada. Paulo Salamuni apresenta a proposta de criação
do cargo de Executivo de Operações. O Presidente do CAN coloca em votação a
criação do cargo de executivo de operações. Foram 11 votos a favor. Paulo Salamuni
apresenta a proposta de contratação de um executivo para trabalhar no escritório na
área de operações. O Presidente do CAN coloca em votação a proposta de que a
contratação do executivo de operações seja até dezembro de 2003, ou seja, por prazo
determinado. A proposta foi aprovada por unanimidade. Uma vez criada a função de
Executivo de Operações, a mesma será preenchida pela DEN e homologada pelo CAN
na sua próxima reunião ordinária. Formou-se comissão que deverá apresentar, na
reunião de maio, a proposta de critérios de avaliação dos funcionários. A comissão ficou
composta por Julio, Marcel, Bráulio, Geraldino e Oscar. O conselheiro Marcel ficou

encarregado de coordenar a comissão. O processo de avaliação deverá estar
concluído até a reunião de novembro.------------------------------------------------------------------9- Resultado da reunião realizada com as Diretorias Regionais do Nordeste:
Alexandre afirma que será apresentada proposta de reformulação do Escritório do
Nordeste; que todos concordam que o mesmo volte a funcionar; que a posição da
Região da Bahia é no sentido de que o mesmo deve funcionar em outro Estado,
posição que também é da Região do Ceará para que haja uma alternância. Em seguida,
entrega a cópia da ata.-------------------------------------------------------------------------3ªsessão: No dia 23, às 08:00h, o Presidente do CAN dá início à 3ª sessão, saudando
a todos. Neste momento, está ainda ausente o conselheiro Frederico Augusto Neves.—
10- Situação da Comissão de Ética e Disciplina da Região do Amapá: Seguindo o
parecer do Conselheiro Rubem Süffert, decidiu-se solicitar a cópia da ata da
Assembléia Regional para verificar se a Comissão de Ética e Disciplina foi regularmente
constituída.-----------------------------------------------------------------------------------------------------11- Resolução sobre Cursos de Arrais Amador e de Veleiro: Fica aprovada com
alteração do art. 1º, para constar que Curso de Arrais Amador é para maiores de 18
anos e que o de Veleiro é para maiores de 15 anos.-----------------------------------------------12- Solicitação do Cadastro próprio CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) –
Região Bahia: Fica aprovado desde que encaminhe cópia da proposta de Estatuto a
DEN que o analisará assim como os Estatutos das Regiões que já tem CNPJ próprio
para verificá-los seguindo critérios que serão apresentados por Rubem Tadeu. ----------13- Resolução sobre uniformização de termos utilizados no POR: Irineu apresenta
proposta que depois de colocada em votação é aprovada.---------------------------------------14- Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos: Geraldino apresenta a proposta do
novo texto das Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos. O Presidente do CAN coloca
em votação a inclusão dos Fundamentos no Curso Preliminar, que é aprovada. O
Presidente do CAN solicita que cada conselheiro aponte as alterações que considera
necessárias no documento das diretrizes. Introduziram-se no texto, independentemente
de votação, algumas alterações que foram de consenso. Passou-se à deliberação sobre
a proposta de Irineu no sentido de que haja apenas recomendação quanto às tarefas
prévias. Foram 02 votos a favor da proposta. Colocou-se em votação a proposta de
Marcel no sentido de definir o que é “conhecer”. Esta proposta recebeu 09 votos.
Colocou em votação a proposta de Thomé no sentido de mudar o nome do Curso
Inicial. Esta proposta recebeu 08 votos. Quanto ao nome do curso, houve consenso de
chamá-lo de “Curso Informativo”. Colocou-se em discussão a proposta de Thomé no
sentido de se manterem os cinco termos de referência. Houve consenso no sentindo de
ficarem constando os cinco termos de referência. Colocou-se em discussão a proposta
de Thomé no sentido de trocar a expressão “Acordo Mútuo” por “Termo de Adesão”.
Foram 05 votos a favor; 06 votos contra; 03 abstenções. Colocou-se em discussão a
proposta de Thomé no sentido de serem retirados os livros “Escotismo para Rapazes”,
“Caminho para o Sucesso” e “Lições da Escola da Vida”. Colocada em votação, foram
06 votos a favor; 08 votos contra. Colocou-se em discussão a proposta de Fábio no
sentido de se colocar uma unidade didática que dê uma visão geral do Grupo nos
cursos avançados das linhas de escotista e de dirigente institucional. Houve consenso
no sentido de aprovar a proposta. Concordou-se com as alterações que são
necessárias em relação ao termo “sócio”, tendo em vista as alterações estatutárias que
vão ocorrer por causa do novo Código Civil. Colocou-se em discussão a aprovação da
resolução. Concordou-se com a substituição da expressão “novo sistema” por “atual
sistema”. Incluindo esta alteração, a resolução foi aprovada.------------------------------------15- Definir o local da próxima reunião do Conselho de Administração: O Presidente
do CAN apresenta as propostas de que a reunião seja em Salvador e em São Paulo.
Colocando-se em votação, foram 12 votos para São Paulo; 02 votos para Salvador. ----16- Análise das conseqüências do novo Código Civil e o Estatuto da União dos
Escoteiros do Brasil: Rubem Süffert apresenta os pontos que devem ser alterados no
estatuto para atender ao novo Código Civil. -----------------------------------------------------------

17- Composição das Comissões Estratégicas – escolha e nomeação dos membros: A
composição das comissões ficou da seguinte forma: Comissão de Gestão Institucional:
Presidente: Rubem Süffert; membros: Rubem Tadeu, Romeu e Bráulio. Comissão de
Gestão de Adultos: Presidente: Geraldino; membros: Rubem Tadeu, Thomé, Bráulio e
Castrianni. Comissão de Relações Institucionais: Presidente: Chaves; membro: Romeu.
Comissão de Relações Internacionais: Presidente: Oscar Victor; membro: Castrianni.
Comissão de Programa de Jovens: Presidente: Alexandre; membros: Julio, Davi,
Thomé e Fábio. Comissão de Crescimento: Presidente: Irineu; membros: Marcel e
Frederico. As comissões foram compostas a partir de consenso, com exceção da
presidência da de Programa. Alexandre propôs o seu nome para a presidência. Fábio
propôs o nome de Carmem Barreira, sendo secundado por Rubem Süffert e Fred.
Realizada a votação, houve o seguinte resultado: 06 votos para Carmem e 08 votos
para Alexandre. No âmbito internacional foram designados os seguintes representantes
da UEB: 1- Rede de Adultos: Marco Aurelio Castrianni; 2 – Grupo de Trabalho de Guias
e Cartilhas: Rubem Süffert, Marcos Carvalho e Luiz César Horn (Miro); 3 – REME: João
Batista Fiorini Thomé; 4 – Rede de Desenvolvimento Institucional: Rubem Tadeu.--------18- Banco de Dados dos Registros da UEB para as Regiões: Rubem Tadeu fala da
possibilidade de disponibilizar banco de dados dos registros da UEB para as Regiões.
Alexandre comenta a necessidade de cuidados que se devem ter com banco de dados.19- Questão das idades no ramo pioneiro: Rubem Tadeu apresenta nota de
esclarecimento a respeito do assunto para que não haja dúvidas já que várias idéias
equivocadas surgiram a partir da alteração do Código Civil que baixou para dezoito
anos o início da maioridade civil. Aprovou-se, com alterações, a divulgação do texto.----20- Questão da ABEI: A DEN esclarece sobre as providências que estão sendo tomadas.
São lembrados também outros fatos irregulares que devem ser apurados.------------------21- Documentos encaminhados: O Presidente do CAN encaminha para a DEN para as
devidas providências: recurso de José Maria de Freitas da Região da Bahia; ata de
reunião de dirigentes e escotistas do nordeste. -----------------------------------------------------22- Carta da Região do Rio de Janeiro: O Presidente da DEN lê carta encaminhada pela
Região do Rio de Janeiro relativa a dificuldade para obtenção de CND – Certidão
Negativa de Débito.------------------------------------------------------------------------------------------23- Rateio entre os participantes da reunião: Marcel propõe que se volte a realizar o
rateio das despesas de passagens enquanto não se consegue que o pagamento se
faça pela instituição. Seguem-se vários comentários. Decidiu-se que na próxima reunião
o assunto será tratado, podendo, se for o caso, haver decisão com efeito retroativo.-----24- Encerramento da reunião: ------------------------------------------------Houve itens da agenda aprovada que não foram tratados em razão do tempo. Marcel
observou que esta é a terceira reunião consecutiva que o item “Avaliação da DEN” entra
em pauta e não é discutido. O Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves,
pede a Paulo Salamuni que proceda à oração e encerra os trabalhos às 14:00h, sendo
assinada a presente ata por Marco Aurélio de Mello Castrianni, que a secretariou e
Marcos Venício Mattos Chaves, Presidente do Conselho de Administração Nacional.
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Secretário da Reunião
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Presidente do CAN

