
RESUMO 
 

ATA DA 40.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA  

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 

Data e Local: 16 e 17 de agosto de 2003 – Curitiba/PR -------------------------------------------------------- 
Presentes: Conselho de Administração Nacional: Marcos Venício Mattos Chaves, Rubem 
Tadeu Cordeiro Perlingeiro, Fábio Rodrigo Conde, Geraldino Ferreira Moreira, Irineu Muniz de 
Resende Neto, João Batista Fiorini Thomé, Marcel Hugo, Frederico Augusto S. Neves, Marco 
Aurélio de Mello Castrianni, Marco Aurélio Romeu Fernandes e Rubem Süffert. Diretoria 
Executiva Nacional: Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso. Corpo 
Profissional Nacional: Celso Ferreira Filho, Gino Bacchi, Luiz Carlos Debiazio e Luiz César de 
Simas  Horn. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às 09:10h, do dia 16 de agosto de 2003, o Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves, 
deu as boas vindas aos presentes, fez a oração, agradeceu a presença de todos e convidou o 
Vice-Presidente do CAN para compor a mesa. ---------------------------------------------------------------- 

1- Comunicados:  O Presidente do CAN justificou as ausências dos Conselheiros Bráulio, 
David, Miguel e Alexandre e do convidado Christian. Relatou a renúncia do Conselheiro 
Alexandre à função de Presidente da CNPJ. Falou da função que o Conselheiro Thomé 
está exercendo na Região de Santa Catarina e passou a palavra ao mesmo. Este 
agradeceu as manifestações e formalizou sua renúncia em razão das funções que está 
agora exercendo, que foi aceita. Foi definido que o companheiro Thomé continuará 
participando da Comissão de Adultos e como representante do Brasil na REME. Em 
decorrência da renúncia, a vaga de Conselheiro será ocupada pelo suplente Baldur O. 
Schubert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Ata da 39.ª reunião do CAN: Foi aprovada a ata sem alterações. --------------------------------- 
3- Apresentação de levantamento de custos da reunião do CAN em São Paulo e em 

Curitiba: O Presidente Chaves afirmou que, feito o estudo comparativo de custos entre a 
realização de reuniões em Curitiba e São Paulo, constatou-se que existe uma pequena 
diferença de valores em favor da realização em Curitiba. --------------------------------------------- 

4- Rateio das despesas para a reunião do CAN: o rateio passará a ser feito a partir de 
fevereiro de 2004 (consenso) conforme os critérios definidos. --------------------------------------- 

5- Proposta de Resolução: Geraldino apresenta proposta quanto a alteração dos distintivos 
de especialidades, que foi aprovada. Ficou ainda decidido que a resolução só entrará em 
vigor após os distintivos estarem prontos, considerando que depende de orçamentos e 
confecção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- Criação da Subcomissão de Condecorações e Recompensas: O Conselheiro 
Geraldino propôs a criação da sub-comissão que deverá analisar os pedidos 
apresentados, inclusive para esta reunião (aprovada por consenso). A subcomissão ficou 
composta por Geraldino, Thomé, Marco Romeu e Frederico (MG). Rubem Süffert sugeriu, 
e foi aceito, que a subcomissão criada avaliasse quais condecorações devem ser 
apreciadas pelo CAN ou pela DEN. A DEN ratificou o nome do Thomé na composição da 
sub comissão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Presenças: Registrou-se a chegada do Comissário de Relações Internacionais  Oscar 
Victor Palmquist Arias e de seu adjunto Fernando Brodeschi, do Presidente da Região 
Escoteira do Rio Grande do Sul, Mário Henrique P. Farinon. ---------------------------------------- 

8- Informes da DEN: O Presidente Chaves passou a palavra ao Presidente da DEN, Paulo 
Salamuni, que passou a apresentar os seguintes relatos: Taxa da WOSM – Relatado que 
se continua aguardando uma resposta quanto à solicitação efetuada e já relatada em 
reuniões anteriores. ABEI – Apresentado relato quanto à visita feita ao Superintendente da 
Delegacia da Polícia Federal no Estado do Paraná, oportunidade em que foi protocolado 
ofício que solicita à Polícia Federal averiguar a existência e os atos da instituição acima 
referenciada. Foi consenso que houvesse divulgação. Visita do Diretor Presidente da 
Região Escoteira de Santa Catarina, Renato Bini e do Diretor Regional João Batista 
Fiorini Thomé – Paulo informou quanto à visita recebida e passou a palavra ao Thomé 
que iniciou a apresentação agradecendo a forma como foram recebidos pela DEN e louvou 



o entendimento dado à questão. Relatou a situação enfrentada pela Região Escoteira e os 
procedimentos que estão sendo levados a efeito com vistas a ajustar a situação. Quadro 
de funcionários -  Paulo relatou as adequações que estão sendo feitas no quadro de 
funcionários. Criação física de medalhas – O 1.º Vice Presidente da DEN informou 
quanto à criação da medalha Velho Lobo e da Roseta para o Tapir de Prata. Calendário 
2004 – o calendário foi aprovado com a definição de que São Paulo sediará a Aventura 
Sênior Nacional. Auditoria externa – Foi confirmado o cancelamento do contrato com a 
empresa de auditoria, a qual realizará seus trabalhos sobre a documentação do primeiro 
semestre de 2003. Relatado também que a CFN ainda não emitiu parecer quanto ao 
Balanço de 2002. Com base nisso, o Presidente do CAN enviará correspondência aos 
membros da CFN. Estudo Loja Escoteira Nacional – Adir solicitou ao companheiro 
Thomé um maior detalhamento quanto ao solicitado. Ficou decidido que este apresentará 
uma proposta.  Evolução do Efetivo – Foi apresentada a planilha de registro e a 
informação de que estamos com quase seis mil registros a menos que na mesma época 
do ano anterior. Adir comentou quanto à decisão de implantação do serviço de 
telemarketing visando a busca das razões da evasão do Movimento Escoteiro, quando se 
concluiu, inicialmente, que 70% dos contatos feitos foram com pessoas que estão 
praticando o escotismo sem registro. Acompanhamento orçamentário UEB/LEN – O 
Executivo Celso apresentou as planilhas, fez diversos comentários e respondeu aos 
questionamentos. II Jamboree Nacional -  O Presidente da DEN, Paulo, passou a fazer o 
relato destacando o momento especial que foi o evento. Entregou ao Presidente do CAN o 
troféu que foi a lembrança dada às delegações participantes. Informou a quantidade de 
participantes por Região e a participação de delegações de Portugal e da França. 
Comentou quanto aos problemas tidos com distância, deslocamento de executivo para o 
evento, morte do executivo Bello, mudança do local do evento, telefonia pública, cartões 
telefônicos para se conseguir a aquisição e instalação de telefones particulares, 
impossibilidade de instalação de caixa eletrônico, inviabilidade de acesso à internet e 
correio dentre outros. Avaliou com a nota 9 a alimentação fornecida e com a nota 10 o 
programa realizado. Agradeceu aos membros do CAN que estiveram presentes e aos 
companheiros de DEN que estiveram presentes durante todo o evento. Comenta quanto à 
presença de políticos nas cerimônias e a repercussão na mídia. Apresentou o filme do II 
Jamboree Nacional, o Clipping das reportagens e entregou cópias dos 5 jornais de campo 
que foram distribuídos. O Conselheiro Irineu apresentou o resumo das avaliações feitas 
pelos jovens e ressaltou que, exceto o item “Banheiro”, todos os demais foram 
amplamente aprovados. Esclareceu que o apresentado é somente um extrato das 
informações. Adir apresentou e comentou o resumo da situação financeira do evento. ------ 

9- Autorização para CNPJ próprio para a Região Escoteira de Santa Catarina: Thomé 
relatou a importância para a Região ter a autorização do CAN para obtenção do CNPJ 
próprio. Colocada em votação decidiu-se por conceder autorização após a regularização 
da dívida que possa comprometer o CNPJ nacional. --------------------------------------------------- 

10-  Deliberação do uso de CNPJ: Thomé sugeriu que se criasse uma resolução que 
penalizasse a Região ou Grupo Escoteiro que fosse reincidente em causar problemas à 
instituição.  Sendo decidido pelo CAN que a DEN passará a adotar medidas mais 
enérgicas com as Regiões e/ou Grupos Escoteiros causadores de problemas. ----------------- 

11-   Informes do Comissário de Relações Internacionais: Oscar repassou materiais 
relativos à área internacional (scout pack) e aconselhou sejam traduzidos para poderem 
ser melhor aproveitados. Relatou sobre a reunião que teve com a DEN no mês de julho, 
abordando assuntos como: delegação francesa no II Jamboree Nacional, XII Jamboree 
Pan-Americano na Argentina,  12.º Moot Taiwan (indicação do Fernando Brodeschi como 
chefe da delegação), Kon Tiki – África do Sul (indicação do Estevão Nemer Sales como 
chefe da delegação); XXI Jamboree Mundial – Inglaterra (lançamento oficial na Assembléia 
Nacional em São Paulo), estudo de viabilidade da candidatura a realização da XXIII 
Conferência Scout Interamericana de 2007. Assembléia Nacional: reunião aberta sobre o 
Jamboree Mundial, verificação de intenção de participação na XXII Conferência Scout 
Interamericana, acordo de intercâmbio com a Associação Uruguaia (convidá-los para 
assinar o acordo em São Paulo). Oscar informou ainda quanto à chegada dos livros 



doados pela UEB/RS para a Associação de Moçambique e Fernando informou sobre a 
criação do site relativo à comunidade lusófona (www. cel.escoteiros.org). ----------------------- 

12-  Assembléia Nacional 2003/SP: Geraldino apresentou informações diversas sobre o 
evento e comentou que brevemente serão enviados às Regiões os detalhes. ------------------ 

13-  Edital de Convocação 10.ª Assembléia Nacional: Foi aprovado com alterações. O CAN 
aprovou ainda a convocação de uma reunião Extraordinária da Assembléia Nacional com a 
seguinte ordem do dia: Análise e votação de alteração de Estatuto da UEB, em especial, 
para adequação ao Código Civil”. ---------------------------------------------------------------------------- 

14-  Programação da Assembléia Nacional e Congresso Escoteiro: Foi discutida e 
aprovada a programação da Assembléia Nacional. ----------------------------------------------------- 

15-  Documento de credenciamento das Regiões na 10.ª Assembléia Nacional: Colocado 
em discussão, aprovou-se sem ressalvas. ---------------------------------------------------------------- 

16-   Proposta de ajuste no regulamento do CAN: Rubem Süffert apresentou proposta de 
modificação conforme documento constante na pasta. Foi aprovada com alterações. -------- 

17-  Debate sobre a estrutura da UEB e o Código Civil: Rubem Süffert fez comentários 
sobre as implicações do novo Código Civil no estatuto da UEB, principalmente no que se 
refere a nominação dos associados. Solicitou aos membros do CAN as seguintes  
contribuições: atribuições do Conselho Consultivo e atribuições do CAN que possam ser 
delegadas à DEN. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18-  Aprovação de traduções: “Compreendendo a Lei e Promessa Escoteira”, 
“Compreendendo o Sistema de Patrulhas” e “Como Gerenciar o Ciclo de Programa”: 
Geraldino apresentou a tradução dos documentos. Eventuais sugestões de adequação de 
tradução deverão ser encaminhadas ao Conselheiro Geraldino até o dia 30 de agosto. 
Após revisão final o material deverá ser publicado. ----------------------------------------------------- 

19-  Manual do Assessor Pessoal de Formação: Foi aprovado. Geraldino esclareceu que o 
manual será complementado com o material relativo a perfil e a formulários de controle de 
acompanhamento de Assessor Pessoal. ------------------------------------------------------------------- 

20-  Tema 2004: Foi apresentada por Rubem Süffert e pelo 1.º Vice Presidente da DEN 
sugestões quanto ao tema para 2004. Após serem ouvidas outras sugestões aprovou-se o 
tema “Construindo a Paz”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

21-   Plano Nacional de Captação de Recursos: Rubem Süffert fez breves comentários 
quanto ao plano que se encontra anexado à pasta e pediu contribuições dos membros do 
CAN. Irineu propôs deliberar sobre o Plano na próxima reunião do CAN e complementá-lo 
com as conclusões do seminário de Captação de Recursos que acontecerá no Congresso 
Escoteiro. A proposta aprovada por consenso. ----------------------------------------------------------- 

22-  Plano Nacional de Crescimento 2003/2004: Irineu apresentou o plano e pediu especial 
atenção para os dados constantes nas tabelas. --------------------------------------------------------- 

23-  Grupo Padrão 2004: Irineu apresentou o resultado do Grupo padrão 2003 e a 
constatação de que a maior reclamação é com a dificuldade de obtenção de cópias de 
certificados. Por isso, a exigência não consta da proposta apresentada para o ano de 
2004. A resolução foi aprovada com modificações. ----------------------------------------------------- 

24-  Aniversários: Marcel solicitou que se registrasse em ata o aniversário de 45 anos de 
atividades do Grupo Escoteiro Leões de Blumenau – 32/SC, completados em 13/082003. 
Fábio registrou os 50 anos de atividades do Grupo Escoteiro Duque de Caxias – 29/RJ. 
Registraram-se também os 55 anos do Grupo Escoteiro Bento Gonçalves – 15/RS,  os 80 
anos do Grupo Escoteiro São Paulo – 001/SP e os 90 anos do Grupo Escoteiro Georg 
Black 001/RS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

25- Uso de imagem pela UEB: Fábio relatou a importância de a UEB se resguardar quanto ao 
uso de imagens e propôs incluir observação na Ficha  Modelo 100 (Ficha de Inscrição no 
Grupo Escoteiro). A proposta foi provada por consenso. ---------------------------------------------- 

26-  CNPJ: Fez diversos comentários quanto a trabalhos da CNPJ e propôs que Carmem 
Barreira seja eleita para a Presidência da Comissão Nacional de Programa de Jovens, o 
que foi aprovado por consenso. As participações em eventos externos ao Movimento serão 
articuladas pela própria CNPJ e caso envolvam a parceria com a UEB o assunto deverá 
ser tratado pela DEN. -------------------------------------------------------------------------------------------- 



27-  Resolução sobre o Registro 2004: Rubem Süffert apresentou e comentou a proposta. 
Adir acrescentou algumas observações. Posta em votação, a resolução foi aprovada, com 
alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28-  Revisão do Plano Estratégico: Rubem Tadeu propôs o seguinte cronograma para 
revisão do Plano Estratégico 2004/2006: realização de um seminário para tratar “Visão” e 
“Missão” da UEB em novembro/2003, que as comissões revisem metas e ações no 
período de fevereiro a maio/2004, para poderem ser apreciadas pelo CAN e Conselho 
Consultivo no mês de junho/2004. --------------------------------------------------------------------------- 

29-  Autorização para venda de imóvel Região de Santa Catarina: Thomé apresentou a 
proposta de utilização dos recursos advindos da venda do imóvel: 22% para pagamento de 
INSS, 43% para pagamento de Imposto de Renda e o restante para pagamento de dívidas 
diversas. Colocada em votação, a proposta de autorização de venda foi aprovada por 
unanimidade, condicionada à aprovação da Assembléia Regional. -------------------------------- 

30-  Propostas de Concessão de Medalhas:  Geraldino apresentou as decisões da sub 
comissão que foram aprovadas por consenso. ----------------------------------------------------------- 

31-  Requerimento de Franck Rennãn Gama de Souza: O Presidente Chaves fez diversos 
comentários quanto ao assunto e relatou o resultado do contato feito e que não recebeu 
qualquer documento que comprovasse as afirmativas feitas por ele. Por consenso, deixa-
se a cargo da Presidência do CAN verificar se houve recurso tempestivo. ----------------------- 

32-  Avaliação dos Executivos: Marcel comentou que o documento apresentado na reunião 
anterior é completamente válido e encaminha proposta de avaliação dos executivos frente 
a metas semestrais. A proposta foi aprovada por consenso. ----------------------------------------- 

33-  Leitura e aprovação da ata desta reunião: A presente ata foi lida e aprovada pelos 
membros do CAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

34- Encerramento da reunião: O Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves, 
agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 12:40h, sendo assinada a 
presente ata por Luiz Carlos Debiazio, que secretariou a reunião, e Marcos Venício Mattos 
Chaves, Presidente do Conselho de Administração Nacional. --------------------------------------- 

 
 
 
 
 
        Luiz Carlos Debiazio                                                  Marcos Venício Mattos Chaves 
       Secretário da Reunião                                                      Presidente 
 
 


