RESUMO
ATA DA 41.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e Local: 14 de novembro de 2003 – São Paulo/SP ------------------------------------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional: Marcos Venício Mattos Chaves, Rubem
Tadeu Cordeiro Perlingeiro, Fábio Rodrigo Conde, Geraldino Ferreira Moreira, Irineu Muniz de
Resende Neto, Júlio Augusto Mendes Ericeira, Frederico Augusto S. Neves, Marco Aurelio de
Mello Castrianni, Bráulio André Dantas da Silva, Baldur Schubert, Marcel Hugo, Rubem Süffert,
David Crusius, Marco Aurélio Romeu Fernandes e Miguel A. N. de Moraes (suplente). Diretoria
Executiva Nacional: Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso. Comissário
Internacional da UEB: Oscar Victor Palmquist Arias. Convidados: Theodomiro Mascarenhas
Rios Rodrigues, João Batista Fiorini Thomé, Christian André Dávalos de Oliveira, Sandra Valda N.
dos Santos e Rafael Will S. Cuadra. Corpo Profissional Nacional: Celso Ferreira Filho e Luiz
Carlos Debiazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª Sessão: Às 08:40h, do dia 14 de novembro de 2003, o Presidente do CAN, Marcos Venício
Mattos Chaves, deu as boas vindas aos presentes, fez a oração e agradeceu a presença de
todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Alteração Regra 46 – Capítulo 6 do P.O.R.: apresentada pelo Conselheiro Frederico
proposta de alterações na regra referenciada. Decidido que deverá ser apresentada
proposta de Resolução na próxima reunião do CAN. --------------------------------------------------2- Estagiários Universitários na UEB: O Conselheiro Miguel apresenta relato de estudo
quanto as vantagens e possibilidades de contratação de estagiários por parte da UEB. A
conclusão foi de que essa intenção torna-se tão mais viável quanto menor for a estrutura
em questão e que um convênio por parte da Direção Nacional torna-se inviável em função
de não dispormos de um único CNPJ. ---------------------------------------------------------------------3- Processo Franck Rennãn Gama de Souza: o Presidente Chaves repassa informações
quanto ao encerramento do recurso e a reintegração do mesmo aos quadros do
Movimento Escoteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------4- Congresso Escoteiro e Assembléia Nacional – 2004: o Companheiro Helmgton, Diretor
Presidente da UEB-BA, apresenta informações gerais quanto a realização do evento. ------5- Resolução de Medidas Disciplinares: o Conselheiro Rubem Süffert faz considerações
quanto a necessidade de alterações no Regime Disciplinar da UEB e apresenta proposta
de Resolução que é lida, discutida e aprovada por unanimidade (anexa). -----------------------6- Local para a próxima reunião do CAN: foi decidido que a próxima reunião será
convocada considerando na convocação o preço mais em conta para os Conselheiros. ----7- Informes da Diretoria Executiva Nacional – DEN: Informes em relação a reunião
anterior: o 1.º Vice-Presidente da DEN – Carlos Frederico dos Santos relata: 1) Feito o
pagamento da taxa devida a WOSM, sem obtenção de qualquer desconto; 2) apresenta o
modelo dos novos Distintivos de Especialidade; 3) apresenta posição atualizada dos
registros; 4) comenta quanto a postagem dos lotes de Registro, encaminhados às
Unidades Locais, dentro do prazo estabelecido; 5) apresenta informações quanto ao
“Sorteio” que será realizado com base nos registros; 6) comenta quanto a dificuldade
momentânea para a publicação das traduções “Compreendendo a Lei e Promessa
Escoteira”, “Compreendendo o Sistema de Patrulhas” e “Como gerenciar o Ciclo de
Programa”; 7) comentado quanto ao enxugamento realizado no quadro de funcionários; 8)
o Jornal Sempre Alerta foi editado com 16 páginas, totalmente colorido, em papel branco
doado pela firma Ripasa. Por se tratar de uma edição especial, a mesma equivale às
edições “Sempre Alerta” e “Sempre Alerta Jovem”, a tiragem foi de 61.000 exemplares. O
2.º Vice-Presidente da DEN – Adir Barusso, relata que o Manual do Escotista do Ramo
Lobinho só não foi trazido em função de não ter sido concluído pela Editora.
Acompanhamento orçamentário UEB/LEN: o Executivo Nacional Celso apresenta as
planilhas com os dados orçamentários. Foi comentado pelos Conselheiros quanto a
necessidade de se buscar aumentar a receita não só através de eventos. Abordada a
necessidade de modificação da política de vendas das Lojas Escoteiras visando aumentar
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a sobra financeira para a instituição. O 2.º Vice-Presidente comenta quanto a valores
constantes na Demonstração de Resultados da Loja Escoteira Nacional. Orçamento 2004
– UEB e LEN: o 2.º Vice-Presidente faz a apresentação dos Orçamentos para o próximo
ano que foram aprovados por unanimidade. Aprovação de balancetes da UEB: A DEN
deverá verificar quais balancetes ainda não foram aprovados pelo CAN e apresentá-los na
próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------8- Informes Internacionais: Oscar comenta quanto a assuntos tratados na reunião do
Comitê Interamericano: 1) Jamboree Pan-Americano na Argentina; 2) Aprovação da
aquisição do Campo Escola Picarquin; 3) Aprovada a venda de imóveis da Região
Interamericana; 4) Moot Interamericano de 2006 na Costa Rica; 5) Outros assuntos gerais
tratados na reunião. 6) Irineu acredita que pela importância da UEB deveria haver uma
maior presença de Executivos da OSI em atividades brasileiras. Oscar comenta também
quanto ao novo Secretário Geral da Organização Mundial, que assume em abril/2004 e
quanto a programação das reuniões da Comissão Nacional de Relações Internacionais –
CNRI. O Conselheiro Frederico faz comentários quanto ao Jamboree da Fraternidade, que
acontecerá na Bolívia, e que a maior dificuldade está na viabilização do transporte para o
evento. Paulo sugere um contato com o Itamarati para ver a viabilidade da participação de
brasileiros (dependendo da resposta, a participação brasileira pode vir a ser cancelada).
Oscar comenta quanto a possibilidade de participação de um pioneiro em atividade
promovida pelos Emirados Árabes e o processo de escolha do representante brasileiro.
Rubem Süffert comenta que a DEN deve enviar saudação oficial ao novo Secretário Geral
da Organização Mundial. Paulo faz comentários quanto a participação brasileira no
Jamboree Pan-Americano na Argentina. ------------------------------------------------------------------9- Avaliação do executivo Luiz Carlos Debiazio: (Neste momento, permanecem no recinto
da reunião apenas os membros do CAN). Paulo Salamuni fala dos arranjos e reajustes que
estão sendo feitos em relação ao serviço profissional. A DEN presta esclarecimentos a
respeito do trabalho realizado pelo mesmo e propõe sua contratação. Colocada em
votação, a contratação em definitivo foi aprovada por unanimidade. ------------------------------10- Escritório do Nordeste: Paulo Salamuni esclarece que será feita uma avaliação de todos
os funcionários, inclusive os do Escritório do Nordeste; Bráulio propõe apresentar um
projeto para a região Nordeste; fala sobre a questão de se saber quais são as efetivas
necessidades das Regiões e sobre a necessidade de se ter um plano, com metas. A
Diretoria Executiva Nacional – DEN é favorável a continuidade do Escritório -------------------11- Autorização para obtenção de CNPJ próprio: o CAN concede à Região de Mato Grosso
do Sul a autorização de obtenção de CNPJ próprio, condicionada a aprovação prévia, pela
DEN, de seu Estatuto Regional. ---------------------------------------------------------------------------12- Escritório de Operações da Amazônia: o Presidente Chaves encaminha à DEN proposta
recebida por ocasião da reunião da Conselho Consultivo. -------------------------------------------13- Recursos apresentados à Assembléia Nacional: relatada a apresentação de recursos à
Assembléia. O CAN encaminha os processos à DEN para que seja dado o
encaminhamento explicitado na resolução. --------------------------------------------------------------14- Candidatura à Região sede do III Jamboree Nacional: o Diretor Presidente da Região
Escoteira de Goiás, Antônio César Oliveira, manifesta o interesse em realizar o evento no
mês de julho de 2006. A DEN deverá divulgar a atividade com vistas a receber propostas e
decidir quanto a região que será a sede do evento. O Dirigente Antônio César entende,
também, ser importante a implantação de um escritório operacional na Região CentroOeste. O Presidente da DEN entende não ser o momento oportuno em função das
decisões que estão sendo tomadas com relação a situações idênticas em outras Regiões.
15- Resolução sobre quantidade mínima de membros em Unidades Locais: apresentada
a necessidade de redução da quantidade mínima de membros nas Unidades Locais.
Aprovada a resolução anexa. --------------------------------------------------------------------------------16- Concessão de medalhas: Medalhas Tiradentes: deferida as medalhas para Sérgio Pedro
Bambini, Ely Pereira Fraga e David Crusius. -------------------------------------------------------------17- Eleição de Presidente e Vice-Presidente do CAN para a gestão 2004: apresentada a
sugestão de Geraldino Ferreira Moreira para Presidir o CAN e de Marco Aurélio Romeu
Fernandes para Vice-Presidente. Aprovação por unanimidade. -------------------------------------
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18- Agradecimentos: os Conselheiros Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro, Irineu Muniz de
Resende Neto, Bráulio André Dantas da Silva, Júlio Augusto Mendes Ericeira, Marcel
Hugo e Marcos Venício Mattos Chaves manifestam seus agradecimentos pelo apoio
recebido durante o tempo em que participaram do CAN e colocam seu trabalho a
disposição dos demais Conselheiros. Os Conselheiros remanescentes pedem que se
registre em ata o reconhecimento e o agradecimento pelo trabalho realizado pelos
Conselheiros que estão saindo. -----------------------------------------------------------------------------19- Leitura e aprovação da Ata: a presente ata foi lida e aprovada pelos membros do CAN.
20- Encerramento da reunião: O Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves,
agradece a presença de todos e deseja sucesso aos Conselheiros que permanecem. Os
trabalhos foram encerrados às 00:23 horas do dia 15 de novembro, 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
Secretário da Reunião

Marcos Venício Mattos Chaves
Presidente
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