
 1

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
CNPJ 33.788.431/0001-13 

ATA DA 16.ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA NACIONAL DA UEB 
realizada nos dias 18 e 21 de abril de 2009, Bento Gonçalves/RS. 

  
  
No dia dezoito de abril de 2009, às 14h30, em segunda chamada, no Dall’Onder Grande 
Hotel, na rua Herny Hugo Dreher, nº 197 em Bento Gonçalves/RS, por convocação do 
Presidente do Conselho de Administração Nacional, Dr. Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro, 
conforme o Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, foi instalada a 16.ª Reunião Ordinária 
da Assembléia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil com a seguinte ORDEM DO DIA: a) 
PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA: 1) Eleição e posse do Presidente, 2 (dois) Vice-Presidentes e 
2 (dois) Secretários para composição da mesa diretora dos trabalhos; 2) Eleição dos 
componentes das Comissões Assessoras da Assembléia, sendo Comissão de Credenciamento, 
Comissão Eleitoral, Comissão de Escrutínio e Comissão de Assuntos Gerais; 3) Deliberação 
sobre a Ata da 15ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional da União dos Escoteiros do 
Brasil; 4) Deliberação sobre a Ata da Reunião Extraordinária da Assembléia Nacional Escoteira 
– realizada em 21 de abril de 2008; 5) Deliberação sobre o Relatório Anual de 2008 da União 
dos Escoteiros do Brasil; 6) Deliberação sobre o Balanço Anual de 2008 da UEB, ante parecer 
da Comissão Fiscal Nacional - CFN; 7) Eleição de 07 (sete) membros titulares do Conselho de 
Administração Nacional – CAN para o período 04/2009 a 04/2013; Eleição de 2/3 da Comissão 
Fiscal Nacional – CFN para o período 04/2009 a 04/2013 e 2/3 da Comissão de Ética e 
Disciplina Nacional para o período 04/2009 a 04/2013; b) SESSÃO SOLENE; c) SEGUNDA 
SESSÃO PLENÁRIA: 8) Apreciação do relatório e eventual deliberação sobre as 
recomendações do 14.º Fórum Nacional de Jovens Líderes; 9) Apreciação e eventual 
deliberação sobre as recomendações dos Seminários; 10) Escolha da Região-Sede e da 
Região-Sede Alternativa para a realização da 18ª Reunião Ordinária da Assembléia Nacional 
Escoteira, do 17º Congresso Escoteiro Nacional e 16º Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 
2011; 11) Assuntos Gerais; 12) Posse dos eleitos e 13) Encerramento. ---------------------------------
  
ABERTURA DA ASSEMBLÉIA: Sob a direção do Presidente do Conselho de Administração 
Nacional, Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro, conforme disposto no § 1º do artigo 1º do  
regulamento da Assembléia Nacional, teve início à Assembléia, com as boas vindas aos 
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA  
 
PRIMEIRO ITEM: Eleição e posse do Presidente, 2 (dois) Vice-presidentes e 2 (dois) 
Secretários para composição da mesa diretora dos trabalhos: Em atendimento ao disposto 
no item VI do artigo 13 do Estatuto e no § 2º do artigo 1º do Regulamento da Assembléia 
Nacional, foi aclamada e empossada a Mesa, conforme segue: Presidente: Rubem Süffert (DF), 
Vice-Presidentes: Marco Aurélio Romeu Fernandes (RS) e Carlos Eduardo Chaise (RS); 
Secretárias: Cleide Pires de Jesus (GO) e Maria Cristina Rutz Debiazio (PR).  Assumindo os 
trabalhos o Presidente da Assembléia iniciou agradecendo a confiança da Assembléia, 
convidou para também comporem a Mesa o Presidente do Conselho de Administração 
Nacional, Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro, e o Presidente da Diretoria Executiva Nacional, 
Paulo Salamuni. Solicitou aos presentes, que todos, de pé, fizessem a saudação à Bandeira do 
Brasil, e homenagem às bandeiras do Estado do Rio Grande do Sul, da Organização Mundial 
do Movimento Escoteiro e da União dos Escoteiros do Brasil.  Pediu que Sandra Valda (CE) 
fizesse a oração de abertura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO ITEM: Eleição dos componentes das Comissões Assessoras da Assembléia, 
sendo Comissão de Credenciamento, Comissão Eleitoral, Comissão de Escrutínio e 
Comissão de Assuntos Gerais: As comissões assessoras foram constituídas da seguinte 
forma: COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO – Luiz Salgado Klaes (SC) e Mariovani Carsten 
Cervi (PR), auxiliados pelo Executivo Celso Ferreira Filho; COMISSÃO ELEITORAL – André 
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Carreira (RJ), Raphael Tostes Salin e Souza (DF) e Ronilde Carsten Cervi (PR) auxiliados pelo 
Executivo Nacional Luiz César de Simas Horn; COMISSÃO DE ESCRUTÍNIO – Augusto de 
Barcellos Willer (DF), Fábio Conde (RJ), Júlio Massirer (RS) e Siágrio Felipe Pinheiro (RJ), e 
COMISSÃO DE ASSUNTOS GERAIS – Carlos Frederico dos Santos (RJ), Irineu Muniz de 
Resende Neto (PR) e Renato Araújo Silva (SP). --------------------------------------------------------------- 
 
TERCEIRO ITEM: Deliberação sobre a Ata da 15ª Reunião Ordinária da Assembléia 
Nacional da União dos Escoteiros do Brasil: A ata da 15.ª Reunião Ordinária da Assembléia 
Nacional da União dos Escoteiros do Brasil – UEB, constou no Documento Base distribuído aos 
presentes e, em decorrência disso foi proposto pelo Presidente da mesa a dispensa de sua 
leitura, o que foi aceito pelo plenário. Alterações sugeridas: TERCEIRO ITEM: Apreciação e 
julgamento de recurso interposto em Medida Disciplinar: identificado como sendo “João Batista 
Fiorini Thomé” a pessoa que não fazia parte dos quadros da UEB e pedida a correção do nome 
de Rubem Süffert. Após o décimo segundo item foi incluído esclarecimento no texto 
apresentado, quanto a aceitação por parte de André Santa Rita (RJ) do encaminhamento do 
Processo Disciplinar ao CAN. A Ata com as alterações sugeridas foi colocada para apreciação, 
e aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUARTO ITEM: Deliberação sobre a Ata da Reunião Extraordinária da Assembléia 
Nacional Escoteira – realizada em 21 de abril de 2008: A ata da Reunião Extraordinária da 
Assembléia Nacional Escoteira, constou no Documento Base distribuído aos presentes e, em 
decorrência disso foi proposto pelo presidente da mesa a dispensa de sua leitura o que foi 
aceito pelo plenário. Não havendo ressalvas, a ata foi colocada para apreciação, e aprovada 
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO ITEM: Deliberação sobre o Relatório Anual de 2008 da União dos Escoteiros do 
Brasil e SEXTO ITEM: Deliberação sobre o Balanço Anual de 2008 da UEB, ante parecer 
da Comissão Fiscal Nacional – CFN: Paulo Salamuni, pela DEN, fez comentários sobre a 
administração da UEB e sobre os sete anos que esta DEN esteve à frente da UEB. Foi 
apresentado um vídeo com  dados e fotos do relatório anual da Diretoria Executiva Nacional. 
Foi solicitado que constasse do Relatório Anual  a inclusão do nome dos Grupos Escoteiros 
Laranja Doce 21/MS e Pedra Viva 16/MS como participantes do Mutirão Nacional de Ação 
Ecológica/2008. O Relatório Anual 2008 foi aprovado por 61 votos favoráveis, tendo tido 
somente 1 voto contrário e 3 abstenções. Adir Barusso, 2º Vice-Presidente, informou que os 
documentos do Balanço foram disponibilizados antecipadamente às Regiões Escoteiras com a 
recomendação expressa de os mesmos serem disponibilizados aos Delegados. Em não 
havendo questionamentos, o Balanço Anual e a Apuração de Resultados/2008 foram 
aprovados por 58 votos favoráveis, tendo tido 3 votos contrários e 3 abstenções. Adir Barusso 
apresentou a variação ocorrida no Balanço da UEB no período de 7 (sete) anos e Paulo 
apresentou resumo das principais ações realizadas durante tal período, destacou a participação 
de praticamente 10% do efetivo da UEB no IV Jamboree Nacional. -------------------------------------- 
 
A Presidência da Assembléia concedeu tempo para que os candidatos ao Conselho de 
Administração Nacional – CAN se apresentassem. Análise de candidaturas: a Comissão 
Eleitoral registrou o recebimento de pedido de Fábio Conde (RJ) requerendo a análise da 
candidatura de Marco Aurélio de Mello Castrianni (SP) ao Conselho de Administração Nacional 
– CAN. Solicitou: a) que se verifiquem a legitimidade e a legalidade da candidatura, sob pena 
de descumprimento legal e invalidação da Reunião Ordinária da Assembléia Nacional Escoteira 
da União dos Escoteiros do Brasil; b) havendo dúvida quanto a legitimidade e legalidade da 
eleição, se esta Comissão ou o Plenário preferirem não impugnar a candidatura do Sr. Marco 
Aurélio de Mello Castrianni, que esta seja colocada “sob júdice”, e que o Presidente da Mesa 
faça uma consulta formal ao Conselho Nacional de Justiça, validando ou não a candidatura e 
possível eleição. Marco Aurélio de Mello Castrianni comentou quanto ao pedido efetuado e 
citou que ele próprio consultou o Tribunal Regional Federal ao qual está vinculado sobre a 
possibilidade de exercer a função de Conselheiro Nacional e que o mesmo respondeu 
favoravelmente, já que essa função não é diretiva e nem remunerada. Machado (RS) colocou 
ser uma honra haver dentro da UEB pessoas como o Castrianni. Fábio se manifestou afirmando 
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não se tratar de uma questão política e sim uma questão com a qual a UEB deve se preocupar 
e reforça seu pedido de análise da candidatura. Paulo Salamuni concorda com o alerta de 
Fábio e entende que o assunto deve ser considerado de preocupação externa à UEB e pede a 
Fábio que retire o pedido. Fábio comenta ser possível tal retirada, porém mantém o pedido de 
consulta feito. Renato Silva (SP) se manifestou no sentido de ser arquivado tal pedido por falta 
de fundamento escoteiro. Colocado para apreciação a proposta de arquivamento do pedido de 
análise recebeu o voto favorável de 58 Delegados tendo, portanto, sido aprovado. Colocado 
para apreciação a proposta de pedido de consulta ao Conselho Nacional de Justiça recebeu 15 
votos favoráveis, havendo 5 abstenções, não tendo sido aceita. Os candidatos ao CAN fizeram 
sua apresentação pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidência da Assembléia concedeu tempo para que os candidatos à Comissão Fiscal 
Nacional - CFN e à Comissão de Ética e Disciplina Nacional - CEDN, se apresentassem: o 
que foi feito por todos os candidatos sendo que o candidato Valdir Luis Almino de Souza (SP) 
retirou sua candidatura à Comissão Fiscal Nacional – CFN, por razões de ordem profissional. --- 
  
SÉTIMO ITEM: Eleição de 07 (sete) membros titulares do Conselho de Administração 
Nacional – CAN para o período 04/2009 a 04/2013; Eleição de 2/3 da Comissão Fiscal 
Nacional – CFN para o período 04/2009 a 04/2013 e 2/3 da Comissão de Ética e Disciplina 
Nacional para o período 04/2009 a 04/2013: O processo de votação foi iniciado e devido ao 
adiantado da hora o Presidente da Assembléia informou que o resultado será divulgado após a 
realização da Sessão Solene. Marco Romeu lembrou aos participantes quanto a Palestra “A 
Importância da Unidade no Crescimento das Instituições” que acontecerá na tarde de amanhã, 
dia 19. Carlos Eduardo Chaise registrou o falecimento, na data de hoje, do Chefe Escoteiro 
Marciolino Oliveira, do Grupo Escoteiro Leo Borges Fortes, pelo que foi feito um minuto de 
silêncio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SESSÃO SOLENE  
 
Com as presenças do Deputado Edson Brum, representando a Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, do Vice-Prefeito Municipal de Bento Gonçalves, Gentil 
Santalucia, do Presidente da XVI Assembléia Ordinária da União dos Escoteiros do Brasil, 
Rubem Süffert, do Diretor Presidente da Região do Rio Grande do Sul da UEB, Carlos Eduardo 
Chaise, do Presidente do Conselho de Administração Nacional da UEB, Rubem Tadeu Cordeiro 
Perlingeiro e do Diretor Presidente da Diretoria Executiva Nacional, Paulo Salamuni na mesa, 
foi realizada a sessão solene de abertura da Assembléia Escoteira Nacional, tendo por local o 
pavilhão E do Fundaparque, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. ----------------------------- 
 
Tendo sida composta a mesa e o Presidente da Assembléia ter iniciado os trabalhos, um dos 
momentos de emoção foi a entrada das bandeiras sendo levadas por um grupo de escoteiros 
enquanto era entoado o Hino Alerta. A seguir em posição de respeito foi ouvido o Hino Nacional 
Brasileiro e, imediatamente após, o presidente Paulo Salamuni coordenou a saudação às 
bandeiras, prosseguido com um agradecimento inicial pela grande presença escoteira que 
lotava o espaço do Fundaparque. Foi feita a entrega de diversas medalhas, em reconhecimento 
ao trabalho realizado por vários dirigentes escoteiros destacando-se a Cruz de São Jorge para 
os Chefes Altidor Martins da Silva (RS) e Adir Barusso (PR), Velho Lobo para o Chefe Romero 
Oswaldo Loures Machado (MG), Tiradentes para os Chefes Alessandro Garcia Vieira (DF), 
Marcus Venicio de Mattos Chaves (SP) e Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro (RJ) e Tapir de 
Prata para a Chefe Severina Maria da Costa Barreto (BA) e para o Chefe David Crusius (RS). 
Na oportunidade o Prefeito de Bento Gonçalves, Roberto Lunelli fez um brilhante 
pronunciamento que destacou a sua constatação de que crianças e jovens mais participativos 
nas escolas que dirigiu como Diretor eram escoteiros e assim, assumindo o compromisso de 
estimular a criação de Grupos Escoteiros nas escolas municipais. --------------------------------------- 
 
Divulgação do resultado das eleições do item anterior: no encerramento da Sessão Solene, 
o Presidente da Assembléia leu o resultado da apuração dos votos encaminhado pela 
Comissão Eleitoral: 



 4

Para o Conselho de Administração Nacional - CAN foram eleitos Titulares para o período 
Abril/2009 – Abril/2013: Marco Aurelio de Mello Castrianni (com 40 votos), Ivan Alves do 
Nascimento (39), Adir Barusso (33), Nelson Zepka Senna (27), Paulo Henrique Maciel Barbosa 
(26), Marcelo de Assis Xaud (23), Rafael Rocha de Macedo (19), para ocupar a vaga de 
Fernando  Brodeschi: foi eleito Marcelo Lisboa (19) e Suplentes para o período Abril/2009 – 
Abril/2011: Hélio Borba Moratelli (11) e David Izecksohn Neto (10). -------------------------------------- 
 
Para a Comissão Fiscal Nacional – CFN foram eleitos para o período Abril/2009 – Abril/2013, 
na condição de Titular: Toshio Kawakami (com 38 votos) e Asley Stecca Steindorff (31) e na 
condição de Suplente Leandro Luchiari Verrone (13). ----------------------------------------------------- 
 
Para a Comissão de Ética e Disciplina Nacional – CEDN foram eleitos para o período 
Abril/2009 – Abril/2013, na condição de Titular Mariluce Gomes Nogueira Maia Pereira (com 39 
votos) e Francisco Neves Siqueira (22), e na condição de Suplente Paulo Roberto de Oliveira 
(14), Marcos Aurélio do Monte Vanderlei (6) e Fernando Antônio Rodrigues Neves (2). ------------ 
 
Com os cumprimentos aos candidatos e aos eleitos o Presidente da Assembléia encerrou a 
Sessão Solene.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA 
 
No dia vinte e um de abril de 2009, às 08h40, no mesmo local da Primeira Sessão, o 
Presidente da Assembléia Rubem Süffert reiniciou os trabalhos e coordenou a saudação à 
Bandeira Nacional e o Dirigente Tiaraju/RS fez a Oração de abertura.  O resultado da eleição 
do item anterior foi lido novamente para conhecimento de todos. ----------------------------------------- 
 
OITAVO ITEM: Apreciação do relatório e eventual deliberação sobre as recomendações 
do 14.º Fórum Nacional de Jovens Líderes: O Presidente da Assembléia manifestou a 
importância da realização do Fórum de Jovens e emitiu opinião pessoal no sentido de que as 
Regiões devem realizar Fóruns do Ramo Sênior. O relatório, apresentado por Francisco Neves 
Siqueira, destacou: Raio-X da Rede Nacional de Jovens Líderes; literatura sobre a Rede; 
Reforma da Rede; Processo de Seleção; Eventos Internacionais; Eleição para o Núcleo 
Nacional e Mutirões Nacionais de Ações Comunitárias de 2008 e 2009. Com relação ao Raio-X, 
foi apresentada a situação das Redes Regionais e entregue o “Troféu Joinha” aos Núcleos que 
mais se destacaram no último ano: NRJL - Rio de Janeiro e NRJL - São Paulo. Sobre literatura 
acerca da Rede, foi apresentada a atual situação da edição da publicação “Tudo Sobre Jovens 
Líderes” e a proposta de uma literatura básica sobre a Rede para Núcleos em formação. No 
concernente à Reforma da Rede, foi apresentada a proposta elaborada no Encontro de Núcleos 
realizado em Novembro de 2008, tendo sido aprovados o site da Rede e algumas mudanças 
nos Parâmetros, como a possibilidade de o Fórum ser realizado pouco antes da Assembléia 
Nacional. Foi apresentada, ainda, uma moção de desagravo em relação à não consulta à Rede 
Nacional de Jovens Líderes sobre a escolha dos representantes da União dos Escoteiros do 
Brasil junto ao Conselho Nacional de Juventude. Diante disso, foi formado um Grupo de 
Trabalho para formular uma proposta de processo de seleção para representações juvenis da 
UEB. A Coordenadora do Núcleo Nacional e Youth Advisor Fernanda Soares (MG) apresentou 
um relato sobre o Fórum Mundial de 2008 e o andamento do Fórum Mundial de 2011. Com 
relação à eleição do Núcleo Nacional, foram eleitos Felipe de Paulo (RJ), como Coordenador, e 
Rafael Raizer (PR), como Comunicador. Sobre o MutCom, foi apresentado relato sobre o 
MutCom de 2008 – “Sempre Alerta no Trânsito” e o MutCom de 2009 cujo tema será “Inclusão”. 
Diversos comentários foram feitos quanto à importância de trabalhar a “Inclusão” no Movimento 
Escoteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NONO ITEM: Apreciação e eventual deliberação sobre as recomendações dos 
Seminários: O Presidente da Mesa pediu para constar em ata ter assistido parte de diversos 
seminários/oficinas e destacou o Seminário sobre Mediação de Conflitos. Espiritualidade: José 
Ferreira Machado/RS relatou as conclusões do Seminário dando destaque à necessidade de se 
aumentar a prática da Espiritualidade na base do Movimento Escoteiro. Modalidade do Mar: 
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André Torricelli/RJ relatou as principais ações que estão sendo realizadas pela Coordenação 
Nacional dos Escoteiros do Mar – CONAMAR e comentou sobre as comemorações do 
Centenário dos Escoteiros do Mar. Seminário de Gestão de Adultos: Antonio César 
Oliveira/GO apresentou relatório destacando os trabalhos da Comissão desde agosto/2008 e o 
calendário das próximas etapas do trabalho a ser desenvolvido. Relações Internacionais: 
Ricardo Stuber apresentou os seguintes assuntos: a) Eventos passados: resultados da Cumbre 
Scout Interamericana  b) Eventos Futuros: Fórum Regional de Jovens – Costa Rica: 2 
delegados por país sem custo de participação e a proposta para seleção dos jovens será 
divulgada a partir do dia 22/abril, comentado também sobre os eventos que acontecerão em 
2010 e 2011; c) Notícias: informado sobre a mudança da sede Regional  para o Panamá, sobre 
a continuidade de Luc Panissod como Secretário Geral, sobre o desligamento de Alberto del 
Brutto da OSI. Reunião realizada neste Congresso foi muito produtiva abordando aspectos 
relativos ao Planejamento Estratégico e realizada oficina sobre “Conhecendo o Escotismo 
Internacional. Bruno Mulim Venceslau/DF manifestou a importância de nossa Área Internacional 
conscientizar os realizadores de eventos internacionais para que tenham em conta a realidade 
brasileira ao serem definidos os valores das taxas de participação. Hector Carrer, da Oficina 
Scout Interamericana – OSI, comentou sobre o trabalho realizado e agradeceu o carinho com 
que foi recebido. Jamboree Pan-Americano – México: Jonathan Govier/SP - Coordenador do 
Contingente Brasileiro apresentou vídeo, informações relativas a participação no evento e se 
dispôs a prestar outros esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------
  
DÉCIMO ITEM: Escolha da Região-Sede e da Região-Sede Alternativa para a realização 
da 18ª  Reunião Ordinária da Assembléia Nacional Escoteira, do 17º Congresso Escoteiro 
Nacional e 16º Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 2011: Alessandro Garcia Vieira/DF 
comentou sobre o aniversário de Brasília, na data de hoje, e apresentou a postulação da 
UEB/DF de sediar, em Brasília, os eventos em 2011. A postulação foi aprovada por Aclamação 
e foi delegada à DEN a indicação de uma eventual sede alternativa. ------------------------------------ 
 
Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro/RJ informou a decisão do Conselho de Administração 
Nacional – CAN que na data de ontem, dia 20, elegeu Marco Aurélio de Mello Castrianni para a 
Presidência do CAN e de Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque para a Vice-Presidência. - 
 
Inversão de pauta: A Presidência da Mesa apresentou e o plenário aprovou pedido de 
antecipação do Item “Décimo Segundo – Posse dos Eleitos” tendo em vista o horário da viagem 
de alguns dos eleitos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO PRIMEIRO ITEM: Posse dos Eleitos: A presidência da Assembléia conduziu a 
renovação de promessa dos componentes eleitos para compor o Conselho de Administração 
Nacional, Comissão Fiscal Nacional, Comissão de Ética e Disciplina Nacional, Diretoria 
Executiva Nacional e representantes de Áreas Geográficas. -----------------------------------------------
  
O novo Diretor Presidente da Diretoria Executiva Nacional, Rubem Tadeu, fez pronunciamento, 
conclamando todos a assumirem a sua parte na responsabilidade pela UEB, ressaltando que 
todas as funções e órgãos da instituição estão interligados. ------------------------------------------------ 
 
Paulo Salamuni e Adir Barusso, em nome da diretoria que encerrou seu mandato, fizeram a 
entrega de Certificados de Qualidade Legal às Regiões do Distrito Federal, Ceará, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa 
Catarina e Minas Gerais. Paulo aproveitou para registrar que o ex-Escoteiro Chefe da UEB, Igor 
Kipman, foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Militar do Haiti, como Grande 
Oficial. Convidou o Presidente do Centro Cultural do Movimento Escoteiro - CCME, Roberto 
Ricardo, a proceder a entrega de Diploma de Mérito Nacional à Fernanda Vogt e Medalha de 
Gratidão Bronze à Felipe Portela, ambos por serviços prestados ao CCME. Paulo Salamuni fez 
o lançamento dos livros: “Gilwell Park – Uma breve história” de Moacir Starosta e “Lições da 
Escola da Vida – uma auto-biografia de B-P” traduzido por Felipe Maciel com os direitos 
autorais cedidos à UEB.  Em breve será lançado o Livro “Brownsea – Conhecendo o local onde 
o Escotismo começou” de David Izecksohn Neto. -------------------------------------------------------------  
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Lucia Cordeiro de Mello, Diretora Presidente da UEB/RJ, convidou os participante da 
Assembléia para o Congresso Escoteiro Nacional que será realizado no Rio de Janeiro em 
2010. Questionado o não oferecimento de opções de hospedagens mais baratas nos 
congressos; sendo sugerido que a UEB/RJ estude essa possibilidade. --------------------------------- 
 
DÉCIMO SEGUNDO ITEM: Assuntos Gerais: A Comissão apresentou os seguintes assuntos:  
a) O Diretor Presidente da UEB/RS – Carlos Eduardo Chaise faz a entrega da lembrança do 
Congresso aos representantes das Regiões Escoteiras. b) O Diretor Presidente da UEB/SC - 
Sido Gessner agradeceu em nome dos Escoteiros de Santa Catarina todo apoio, solidariedade 
e material recebidos quando dos deslizamentos ocorridos em 2008. c) Megumi Tokudome/EN 
apresentou o 3º Concurso de Fotografia da UEB, informando que o resultado do 2° concurso já 
se encontra no site da UEB. d) Carol Meneses/DF falou sobre o Sea Scout Cup, realizada nos 
Estados Unidos em Julho/2008, atividade do Mar com a participação brasileira. e) Cleide Pires 
de Jesus/GO, solicitou que seja montada uma caixa com artigos de Primeiros Socorros para 
estar disponível nas atividades nacionais. f) “Escotismo e Direitos Humanos da criança e 
adolescentes – refute a cláusula discriminatória” - proposta encaminhada por Denis 
Pestana/PR. A Comissão decide encaminhar para o Conselho de Administração Nacional para 
atualização e modernização do POR. g) Panorama do Ramo Pioneiro no Rio Grande do Sul: 
encaminhamento à Diretoria Executiva Nacional para análise das sugestões. ------------------------- 
 
Roberto Ricardo, Presidente do Centro Cultural do Movimento Escoteiro - CCME, nominou os 
representantes já  definidos para as Unidades da Federação do RS, DF, SC, RN, PA e BA. 
Registrado Voto de Louvor, com aprovação unânime pela Assembléia, à Região do Rio Grande 
do Sul pela organização do Congresso, à Diretoria Executiva Nacional pelo trabalho realizado, a 
todos os dirigentes e Escotistas em atividade no Brasil e em especial aos participantes deste 
Congresso e  seus familiares. Sugerido realizar “Seminário de Organizações Não Formais” no 
evento do próximo ano. Feito especial agradecimento ao Dr. Milton de Souza Corrêa Filho por 
sua atuação na Região Escoteira do Amapá. ------------------------------------------------------------------- 
  
DÉCIMO TERCEIRO ITEM: Encerramento: após uma breve reflexão feita pelo Chefe José 
Ferreira Machado e saudação à Bandeira Nacional, foi encerrada a Reunião Ordinária da 
Assembléia Nacional da UEB. -------------------------------------------------------------------------------   
  

 
 

Bento Gonçalves/RS, 21 de abril de 2009. 
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CLEIDE PIRES DE JESUS                                                  MARIA CRISTINA RUTZ DEBIAZIO  
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