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UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
CNPJ 33.788.431/0001-13 

 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA NACIONAL DA UEB, realizada 

no dia 25 de abril de 2010, Rio de Janeiro / RJ. 
 

 
No dia vinte e cinco de abril de 2010, às 10 horas, em primeira chamada, no Sheraton Rio Hotel 
e Resort, Avenida Niemeyer,121 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ, por convocação do Presidente do 
Conselho de Administração Nacional, Marco Aurelio de Mello Castrianni, conforme Estatuto da 
União dos Escoteiros do Brasil, foi instalada a 17ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional da 
União dos Escoteiros do Brasil com a seguinte ORDEM DO DIA: 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 Assembleia, sendo: 
Comissão de Credenciamento, Comissão Eleitoral, Comissão de Escrutínio e Comissão de 
Assuntos Gerais; 3) Deliberação sobre a Ata da 16ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional da 
União dos Escoteiros do Brasil; 4) Deliberação sobre o Relatório Anual de 2009 da União dos 
Escoteiros do Brasil; 5) Deliberação sobre o Balanço Anual de 2009 da UEB, ante parecer da 
Comissão Fiscal Nacional - CFN; 6) Apreciação do relatório e eventual deliberação sobre as 
recomendações do 15.º Fórum Nacional de Jovens Líderes; 7) Apreciação e eventual deliberação 
sobre as recomendações dos Seminários; 8) Escolha da Região-Sede e da Região-Sede 
Alternativa para a realização da 19ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional Escoteira, do 18º 
Congresso Escoteiro Nacional e 17º Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 2012; 9) Assuntos 
Gerais e 10) Encerramento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ABERTURA DA ASSEMBLÉIA: Sob a direção do Presidente do Conselho de Administração 
Nacional, Marco Aurelio de Mello Castrianni, conforme disposto no § 1º do artigo 1º do regimento 
da Assembleia Nacional, teve início a 17.ª Assembleia Ordinária, com as boas vindas aos 
presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PRIMEIRO ITEM: Composição da Mesa: Em atendimento ao disposto no item VI do artigo 13 do 
Estatuto da UEB e no § 2º do artigo 1º do Regulamento da Assembleia Nacional, foi eleita e 
empossada a Mesa, conforme segue: Presidente: Paulo Salamuni (PR) e Vice-Presidentes: Paulo 
Henrique Maciel Barbosa (MG) e Carlos Frederico dos Santos (RJ) e Secretárias: Lídia Cordeiro 
de Mello (RJ) e Cleide Pires de Jesus (GO). ------------------------------------------------------------------------ 
 
Assumindo os trabalhos o Presidente da Assembleia agradeceu a confiança depositada e 
convidou para também compor a mesa o Presidente do Conselho de Administração Nacional, 
Marco Aurelio de Mello Castrianni, o Vice-Presidente do Conselho de Administração Nacional, 
Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque e o Diretor Presidente da União dos Escoteiros do 
Brasil, Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro. Pediu a Rubem Tadeu que conduzisse a saudação às 
Bandeiras e a Luiz Salgado Klaes para que realizasse a oração inicial.  Paulo Henrique fez a 
leitura do Edital de Convocação. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO ITEM: Composição das Comissões Assessoras: As comissões assessoras 
restaram constituídas da seguinte forma: COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO – Mariovani 
Carsten Cervi (PR), Luiz Salgado Klaes (SC) e auxiliados pelo Gerente Sênior Celso Ferreira 
Filho; COMISSÃO DE ESCRUTÍNIO – Francis Souza Carrer (SP), David Izecksohn Neto (RJ), 
Narciso Saffério Giraldi (SC), Miguel Ney Carvalho (PA) e Pedro Fabiano da Silva Souza (RS) e 
COMISSÃO DE ASSUNTOS GERAIS: Alex Amorim Faia (RJ), Geraldo Tiaraju Barbosa (RS) e 
Vitor Augusto Gay (PR). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
São convidados à frente os Tapires de Prata presentes à Assembleia, e neste momento, é feita a 
entrega do Tapir de Prata ao Chefe Adolfo Coimbra Alves (MG). --------------------------------------------- 
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TERCEIRO ITEM: Deliberação sobre a Ata da 16ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional 
da União dos Escoteiros do Brasil: Salamuni solicitou que os delegados façam a leitura da ata e 
qualquer manifestação deverá ser feita quando da apreciação da mesma. -------------------------------- 
 
QUARTO ITEM: Deliberação sobre o Relatório Anual de 2009 da União dos Escoteiros do 
Brasil – O relatório e vídeo foram apresentados pelo Diretor Presidente da UEB, Rubem Tadeu 
Cordeiro Perlingeiro, que destacou o Sempre Alerta Eletrônico, o lançamento da nova marca e 
estarmos com mais de 60.000 associados e agradeceu a todos os membros da equipe. André 
Torricelli F. da Rosa se desculpou junto aos Grupos do Mar por não ter podido encaminhar em 
tempo as informações para serem incluídas no relatório anual da UEB, encaminhou a AGO o 
vídeo comemorativo dos 100 anos do Escotismo do Mar para ser colocado no site. O Relatório 
Anual de 2009 da União dos Escoteiros do Brasil foi aprovado por unanimidade. ------------------------ 
 
QUINTO ITEM: Deliberação sobre o Balanço Anual de 2009 da UEB, ante parecer da 
Comissão Fiscal Nacional – CFN: Paulo Henrique leu o parecer favorável da Comissão Fiscal 
Nacional - CFN sobre o Balanço Anual relativo ao exercício de 2009. Paulo Salamuni fez menção 
positiva sobre a situação financeira da UEB se reportando ao balanço patrimonial em 31/12/2009 
e ao demonstrativo do resultado do exercício em 31/12/2009. Registrou que em maio de 2009 foi 
totalmente entregue a nova sede da Direção Nacional e Escritório Nacional da UEB, em 
Curitiba/PR, um patrimônio corporativo, moderno, novo, dotado de todas as condições para a 
Administração Nacional dos próximos 100 anos do Escotismo e da UEB no Brasil. Salamuni 
reiterou o sucesso da venda da sede antiga por R$ 350.000,00(trezentos e cinqüenta mil reais) a 
compra do novo patrimônio por R$360.000,00(trezentos e sessenta mil reais) e foram gastos na 
reforma, adequação e ampliação, aproximadamente R$960.000,00(novecentos e sessenta mil 
reais) para um patrimônio total, hoje estimado em aproximadamente, dois milhões de reais, 
portanto um respeitado patrimônio totalmente pago e entregue em pleno funcionamento, sem 
dívidas e/ou financiamento e sem qualquer sacrifício intolerável financeiro à nossa Associação 
mudando para melhor a nosso história e consolidando a  administração da nossa UEB para o 
futuro. Isto devido a determinação da Diretoria Executiva Nacional (2002/2009) presidida por ele, 
Paulo Salamuni com o inestimável trabalho dos Vice Presidentes Carlos Frederico dos Santos, 
Marcos Venicio Mattos Chaves e Adir Barusso. Em não havendo questionamentos, o Balanço 
Anual e a Apuração de Resultados/2009 foram aprovados por ampla maioria tendo sido registrado 
somente 1 voto contrário. Terminada a votação Salamuni, através da Dirigente Francês Carrer 
(SP) comunicou o falecimento do Chefe Benedito Gomes dos Santos, do Grupo Escoteiro Marcílio 
Dias 2º GE do Amapá – Macapá, escoteiro aos 11 anos, desde 1944 ininterruptos 66 anos de 
movimento e de Haole Vasconcelos do RS. Os membros da assembleia fizeram um minuto de 
silencio em homenagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTO ITEM: Apreciação do relatório e eventual deliberação sobre as recomendações do 
15.º Fórum Nacional de Jovens Líderes: O relatório, apresentado por Rafael Raizer, destacou 
que o Fórum contou com a presença de 56 participantes de 11 (onze) Regiões Escoteiras e de 
Hector Carrer, Executivo do Escritório Mundial – Região Interamericana, que realizou palestra 
sobre a participação Juvenil. Foram premiadas com o Troféu Joinha as regiões do Amazonas, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul, o maior fórum dos últimos 05 anos. Foram homenageados 
Raphael Cutis e Fernanda Soares pela dedicação de dois anos ao Núcleo Nacional. 
Recomendado a quem de direito seja (DEM/CAN/CNRI) que se estude a postulação de realização 
do II Moot Interamericano em 2014. Comentado haver sido definido em conjunto com a CNRI o 
Processo de Seleção para escolha dos Delegados ao próximo Fórum Mundial; Com relação à 
eleição do Núcleo Nacional, foram eleitos: Fernanda Vogt (RJ) como Comunicadora e Cristine Ritt 
(RS) como Coordenadora. Parabenizado Rafael Macedo pela eleição à Vice-Presidência do CAN.   
 
Representante da Região Norte junto ao CAN: O Presidente da Região Escoteira do Pará, 
Fábio Moura, entregou documento ao Presidente da Assembleia emitido por representantes da 
Região Norte indicando seu nome para representar a Região junto ao CAN. ----------------------------- 
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SÉTIMO ITEM: Apreciação e eventual deliberação sobre as recomendações dos 
Seminários: a) OFICINA PROGRAMA DE JOVENS: Alessandro Vieira informou sobre a Reunião 
da Equipe Nacional de Formação que foi reatividade e destacou a literatura lançada: Guia de 
Aventura Escoteira – Pistas e Trilhas e Rumo e Travessia, Escotistas em Ação e Tropa Escoteira 
em Ação; b) REUNIÃO DA EQUIPE NACIONAL DE FORMAÇÃO: Alessandro comentou sobre a 
realização da reunião e que a preparação dos formadores no Brasil passa a ser feito pelo nível 
nacional da UEB - está sendo lançada a literatura de apoio: Dirigente de Grupo Escoteiro e Curso 
Preliminar. Agradeceu o apoio recebido da DEN. ----------------------------------------------------------------- 
 
Deliberação sobre a Ata da 16ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional da União dos 
Escoteiros do Brasil: Quanto a candidatura de Marco Aurelio de Mello Castrianni ao Conselho 
de Administração Nacional – CAN, o próprio Castrianni comentou que o texto da ata não refletia o 
que Salamuni havia falado. Salamuni lembrou que naquela ocasião foi a favor da manutenção da 
candidatura de Castrianni pela sua história em favor do escotismo no Brasil. A Ata foi aprovada 
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Assembleia agradeceu o trabalho dos Conselheiros que estão deixando o CAN e 
lamentou em especial a saída da Conselheira Sandra Valda (CE), pois era a única mulher 
componente do CAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OITAVO ITEM: Escolha da Região-Sede e da Região-Sede Alternativa para a realização da 
19ª  Reunião Ordinária da Assembleia Nacional Escoteira, do 18º Congresso Escoteiro 
Nacional e 17º Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 2012: questionado à Assembleia se 
alguma Região Escoteira está postulando a realização dos eventos e em especial aos 
representantes da Região do Maranhão, pois havia informação de que haviam manifestado tal 
interesse. Por falta de manifestação de interesse a Assembleia delegou a DEN, por unanimidade, 
a escolha e indicação da Região Sede e Região Sede alternativa. O presidente da Assembleia 
elogiou o Grupo Escoteiro Visconde de Cairu do Maranhão por seus 50 anos de fundação com 
sede no SESC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NONO ITEM: Assuntos Gerais: A Comissão apresentou os seguintes assuntos:  
Conferência e Fórum Mundial, no Brasil, em 2011: Oscar Victor Palmquist, membro do Comitê 
Mundial do Escotismo, apresentou informações gerais sobre a realização dos eventos e destacou 
a complexidade da organização e realização de eventos de tal magnitude. Mariovani Cervi (PR) e 
Ricardo Stuber (SP) apresentaram informações sobre a participação no evento como Delegados 
ou Observadores e participantes na Equipe de Serviço. --------------------------------------------------------- 
 
Aventura Sênior Nacional: Renato Eugênio de Lima (PR), antes de apresentar as informações 
sobre o evento comentou sobre sua presença no Haiti após o terremoto que assolou o país, 
ocasião em que pode acompanhar o significativo e importante papel desempenhado pelo 
Movimento Escoteiro do Haiti no auxílio às vítimas. Como Coordenador da Aventura Sênior 
Nacional frisou que estará inserido o termo “Escoteiro” em todos os documentos e materiais do 
evento. Apresentou os principais pontos da proposta de realização do evento. --------------------------- 
 
III Mutirão Nacional de Doação de Sangue: Marcele Ponaim e Luciano Gontijo (MG) 
apresentaram o projeto, que estará disponível no site. ---------------------------------------------------------- 
 
Congresso e Assembléia de 2011 (DF): O Presidente Carlos Delmar Lyrio, da UEB/DF, 
apresentou vídeo e reiterou convite para participação no Congresso e Assembleia de 2011 em 
Brasília. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Certificados de Qualidade Legal: Rubem Tadeu em nome da Diretoria Executiva Nacional - 
DEN, fizeram a entrega de Certificados de Qualidade Legal às Regiões do Distrito Federal, Ceará, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. ------------------------------------------------------------------------- 
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Camporee Gaúcho – Eduardo Furasteé (RS) fez relato sobre o evento e sobre algumas situações 
importantes para a Região Escoteira, o vídeo irá para o site.. ------------------------------------------------- 
 
XXV Mutirão Pioneiro Nacional: Erik Micael relatou sua participação no Mutirão passado e está 
postulando, em nome da Região, sediar o próximo Mutirão. Apresentado vídeo e entregue 
material informativo. Antonia Prata (AM) entregou material do Instituto Nacional de Pesquisas a 
Rubem Tadeu, Presidente da DEN. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Modalidade do Mar: André Torricelli (RJ) relatou as principais ações que estão sendo realizadas 
pela Coordenação Nacional dos Escoteiros do Mar – CONAMAR no que se refere às 
comemorações do Centenário do Escotismo no Mar, apresentou vídeo com imagens e 
depoimentos e apresentou a placa que será ofertada ao 1º Distrito Naval. -------------------------------- 
 
Escolha da Região-Sede e da Região-Sede Alternativa para a realização da 19ª  Reunião 
Ordinária da Assembleia Nacional Escoteira, do 18º Congresso Escoteiro Nacional e 17º 
Fórum Nacional de Jovens Líderes, em 2012: tendo havido a manifestação de representantes 
da Região Escoteira do Maranhão de que haviam feito postulação para realização dos eventos o 
Presidente da Assembleia questionou os membros da mesma quanto a voltar a apreciar o 
assunto. Após a concordância da Assembleia o assunto foi posto novamente para apreciação e 
por unanimidade foi escolhida a Região do Maranhão para Região Sede e deixada para a DEN a 
escolha de uma eventual Sede-Alternativa. ------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO ITEM: Encerramento: Salamuni, Presidente da Assembleia, elogiou a Diretoria da 
UEB/RJ e sua equipe pela organização do evento. Rubem Tadeu fez um histórico quanto a 
realização da Assembleia que foi assumida pela atual Diretoria Regional há poucos meses. Carlos 
Frederico – Fred, Presidente da UEB/RJ, partilhou os elogios recebidos com a equipe que 
contribuiu para a organização e realização do evento. Lançou a realização do V Jamboree 
Nacional Escoteiro, em 2012, que será realizado pela Direção Executiva Nacional com a 
colaboração de todas as Regiões do Sudeste. Ofertou a cada Região a sua Bandeira com o 
compromisso de retorno desta em 2012, à frente da delegação do seu estado, no Jamboree 
Nacional Escoteiro do RJ. 

 
 

Rio de Janeiro/RJ, 25 de abril de 2010. 

 

 

 

 

 

PAULO SALAMUNI 

Presidente 
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