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XXXII34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 

 
 
 

DATA: 23 e 2419 25 e 260 de agostomaio de fevereiro de 20021.-------------------------------
------------------------------------------------ -- 
HORA: 0909:0015 horas.-------------------------------------------------------------------------------------
------ 
LOCAL: Hotel LizonSan Juan, Curitiba/ PRCuritiba/PR.---------------------------------------------
-------------------------------------- 
PRESENTES:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
: ConselheirosDiretores Nacionais: RRubem Tadeu C. Perlingeiro, Marcel Hugo, Marcos 
Venício Mattos Chaves, Alexandre Machado Silva, Carmen Virgínia Barreira, David 
Crusius, Geraldino Ferreira Moreira, Irineu Muniz de Resende Neto, Júlio Mendes 
Ericeira, Marcos Carvalho, Marta Tolentino, Paulo Salamuni, Renato Bini, Wladerlei 
Astolphi Galera e Carlos Frederico dos SantosRubem Süffert, Frederico Augusto 
Siqueira Neves, Marco Aurélio de Mello Castrianni (chegou as 11:15 h.), Marco Aurélio 
Romeu Fernandes, Fábio Conde (chegou as 09:40 h.) e Paulo Ney Ferreira da Silva e o 
Conselheiro Suplente Guilherme  A Klingelfuss -------------------------------------------------------
------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------
-------------- 
Diretores Nacionais: Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso.------- 
Presentes ainda Oscar Victor Palmquist Arias, como membro do CSI.-------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Serviço Profissional: Secretariando a reunião, o Secretário Geral da UEB, Ewerson 
Steigleder e os Executivos presentes Celso Ferreira Filho, Eduardo Bello, Rodrigo Biasi, 
Gino Bacchi e Luiz César Horn------, Celso Ferreira Filho, Gino Augusto Bacchi, Luiz 
César de Simas Horn, Rodrigo de Biasi e Eduardo Carneiro Bello--------------------------------
--------------------------------------- 
------------------------ 
Após a oração inicial, o Presidente Rubem dá início aos trabalhos na seqüência dos 
assuntos, conforme agenda a ser aprovada como primeiro item:---------------------------------- 

 
1.Aprovação da agenda: aprovada com alterações. Aprovada--------------------------------

------------- 
2.Aprovação da ata da XXXI Reunião do CAN: Aprovada com alteração proposta 
pela Carmen quanto ao item 22 onde deveria constar a modificação de que os Fóruns 
de Ramos foram suprimidos do Plano 2001. Renato Bini solicita ainda que quando 
houver alterações a serem feitas na Ata, que sejam feitas no próprio documento antes 
que seja assinada pelo Presidente e a sugestão é aceita por todos.---------------------------
-------------------------------------------------- [O Rubem Süffert não pediu para a ata ser 
retificada quanto à aprovação do Manual do Escotista do Ramo Escoteiro?] 
1. Composição das Comissões Estratégicas: ficam as Comissões assim 

constituídas: Comissão de Programa de Jovens – Presidente: Carmem    
Virgínia Barreira, demais membros: David Crusius, Marcos Carvalho, Alexandre 
Machado Silva, Fábio Rodrigo Conde, Guilherme Klingelfuss; Comissão de 
Gestão de Adultos – Presidente: Geraldino Ferreira Moreira, demais membros: 
Júlio Mendes Ericeira, Marco Aurélio de Mello Castrianni   ; Comissão de Gestão 
Institucional – Pte.: Rubem Süffert e demais membros: Marco Aurélio Romeu 
Fernandes, Paulo Ney Ferreira da Silva, Rubem Tadeu C. Perlingeirons S.   ; 
Comissão de Relações Institucionais – Pte.: Marcos Venício Mattos Chaves   ; 
Comissão de Relações Internacionais – Pte.: Oscar Victor Palmquist Arias   ; 
Comissão de Crescimento – Pte.: Irineu Muniz de Resende Neto   , demais 
membros: Marcel Hugo, Frederico Augusto Neves; e as Subcomissões assim 
representadas: Subcomissões de Programa: Espiritualidade: Maria Isabel de 
Oliveira Tongu; AR: Marcelo Penteado; MAR: Carlos Borba; criada a subcomissão 

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatadas: Marcas e numeração

Formatadas: Marcas e numeração

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada

Formatada



 2 

Escotismo para Todos: Wladerley Astolphi Galera e Jorge Lancevicius. 
Subcomissões de Gestão Institucional: Planejamento Estratégico e sua 
Avaliação; Política Comercial, Gestão Financeira e Captação de Recursos, 
Gestão Regional, Gestão de Unidades Escoteiras Locais, Comunicação 
Interna. Subcomissões de Relações Institucionais: União Parlamentar. Os 
nomes para presidirem as Subcomissões mencionadas estarão sendo escolhidos 
pelas Comissões a que estão subordinadas----------------------------------------------------
-------------------------------- 

 Apresentadansm pelos Conselheiros Rubens S. e Geraldino. será visto amanhã    
----------------------------ts. Decidiu-se que a questão será discutida com a 
profundidade necessária, e apresenta uma proposta de uma nova Resoluçãosobre 
Medidas Disciplinares para ser discutida , em que o papel da Comissão de Ética e 
Disciplina é mais detalhadoResolução 001/02 - Evasão: aprovada Resolução que 
trata do tema e disponibilizada na Internet.-----------------------------------------------------
---------------------   pelos conselheiros Irineu e Rubens S.fica a Resolução 
(aprovada   )-------------------------------O conselheiro Alexandre pede que se conste 
em ata sua preocupação com relação ao grande número de Resoluções que estão 
sendo apresentadas e editadas. 

2. O conselheiro Rubensm S. apresenta apenas acrescentarfazer constarcomo 
decisões vigentes ,os itens 1xxxxxxx2xxxxxxxx fica aprovada.Resolução 003/02 
– Delegação de Poderes: Discutido o assunto, (      ) fica a Resolução aprovada 
conforme documento anexo .--------------------------------------------àaaa Resolução 
a,oo conforme o conforme --------- 

2. Material do JamPan: O Diretor Presidente da UEB, Paulo Salamuni apresenta 
relato da situação do fechamento das contas do JamPan e com referência ao 
material do Jamboree ainda estocado na Região de Santa Catarina,  decidiu-se 
que com base no levantamento feito pelo Escritório Nacional, sugere que seja feita 
a divisão do que está estocado entre as Regiões consorciadas para realizar o 
evento e a Direção Nacional dentro dos interesses de cada um e condições do 
material e o que não for destinado a ninguém que seja doado a alguma instituição, 
empresa ou interessado, finalizando mais esta questão. -----------------------------------
---- 

3.  
  pelo companheiro Rubem Süffertmais abrangenteelaborada pelo Secretário Geral, 

sem fugir da mesma linha da proposta apresentada pelo companheiro Rubem 
Süffert, porém mais completa e fundamentada na realidade de hoje e em parecer 
apresentado pelo atual Secretário Geral da Instituição, a seu pedido.e oOainda 
este tambémsobre o perfil do Secretário Geral,já formatadopreparado,material 
essque sMaterial do JamPan: O Diretor Presidente da UEB, Paulo Salamuni 
apresenta relato da situação do fechamento das contas do JamPan e com 
referência ao material ainda estocado na Região de Santa Catarina,  com base no 
levantamento feito pelo Escritório Nacional sugere que seja feita a divisão do que 
está estocado entre as Regiões consorciadas para realizar o evento e a Direção 
Nacional dentro dos interesses de cada um e condições do material e o que não 
for destinado a ninguém que seja doado a alguma instituição, empresa ou 
interessado, finalizando mais esta questão. (    ). Fica decidido que (    ).--------------
---- 

4. Registros de Progressão do Ramo Escoteiro: MLuis César arcel Hugo 
apresentada a proposta preparada pelo Escritório Nacional para confecção de um 
documento provisório de progressão no Ramo Escoteiro, conforme foi feito na 
Região Interamericana. Estes “Registros de Progressão” trazem apenas os 
objetivos educacionais já expressos no Manual do Escotista do Ramo Escoteiro, 
com as explicações dos “selos” e demais figuras e, a um custo mais baixo poderão 
suprir a eventual falta dos “Guias do Ramo” que deverão estar disponíveis 
somente para início de 2003. A Proposta foi apresentada no sentido de verificar 
junto ao CAN se está de acordo com a nova política adotada para o Programa de 
Jovens. O CAN, após deliberação decide (    ).---------------------------- encaminhar a 
Comissão de Programa de Jovens, que terá até o finaldia 31  de março para 
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apresentar parecer, procurando ter o material disponível antes de 18/03. -------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Condecorações: Geraldino apresentada proposta formulada pela Assistência 
Regional para Condecorações de São Paulo para correção de itens suprimidos 
por engano e criação de novas condecorações, correção de alguns itens já 
utilizados e alteração da Resolução tangente ao assunto. Após deliberação do 
assunto e aApreesentadoção do material referente ao tema pelo Secretário Geral, 
e demonsstradasndo algumas providências já tomadas, o CAN decide que seja 
apresentada uma proposta de Resolução será formulada uma nova Resolução 
neste sentido corrigindo falhas da atual e atualizando outras questões. ---------------
--------------------------------------------------------. 

6. Conferência Mundial e Fórum Mundial – Grécia: apresentado o material e 
informações de orientação à Delegação Brasileira à Conferência Mundial Escoteira 
e ao Fórum que serão realizados na Grécia no mês de julho de 2002. Após 
esclarecimentos e informações define-se que o CAN indicará os delegadosdefinirá  
da UEB à Conferência e ao Fórum, na reunião de maionomeia como delegados da 
UEB à Conferência os seguintes sócios da UEB: (   ); bem como delgados ao 
Fórum Mundial de Jovens que estará sendo realizado na mesma data, os jovens: (    
).-------------------.---------------------------------------- 

7. World Festival for Children: Salamuni informa ao CAN que a UEB, dentre outras 
50 associações escoteiras no mundo, foi selecionada para participar do evento 
World Festival for Children, na Coréia. É um evento prévio à Copa do Mundo da 
FIFA e toda a despesa de passagens, estadia e alimentação, correrá por conta da 
Associação Coreana de Escotismo e UNICEF, tendo a UEB apenas despesas 
administrativas de documentação necessária para o evento, sendo que 
participarão representando a UEB, quatro crianças de classe econômica menos 
favorecida, acompanhadas do Secretário Geral da UEB. A viagem será realizada 
entre os dias 26 de maio e 04 de junho deste ano.------------------------------------------- 

8. Estratégia para o Escotismo: apresentado também o documento formulado pelo 
Bureau Mundial relativo ao documento que estará sendo discutido durante a 
Conferência Mundial. O CAN determina que este documento seja traduzido para o 
português e distribuído às Regiões e pessoas interessadas em participar da 
Conferência, além dos membros do Conselho. ----------------------------------------------- 
(    ).--------------------- 

Atividades do CSI: Oscar Victor faz um relato das atividades e reuniões realizadas pelo 
CSI.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 Atividades do CSI: Oscar Victor informa ainda que (    ).--------------------- 
Condecorações: Geraldino apresenta proposta formulada pela Assistência Regional 

para Condecorações de São Paulo para criação de novas condecorações, 
correção de alguns itens já utilizados e alteração da Resolução tangente ao 
assunto. Após deliberação do assunto e apresentação do material referente ao 
tema pelo Secretário Geral, demonstrando algumas providências já tomadas, o 
CAN decide que (    ).-------- 

9. Novos distintivos e terminologias: apresentadas propostas encaminhadas pela 
Região de Minas Gerais ao Nível Nacional para criação de novos distintivos e 
terminologias, vindas de discussões havidas durante a realização do Fórum de 
Jovens naquela Região. Os assuntos foram encaminhados às respectivas 
Comissões Estratégicas para estudo e parecer. os assuntos deverão ser 
encaminhados às respectivas Comissões(    )Propõe-se ainda que seja feita uma 
nova pesquisa sobre a manutenção dos distintivos de especialidades na forma 
como existem hoje, ou se a preferência do público escoteiro é de voltar a utilização 
de um distintivo para cada especialidade. O CAN aprova a realização de uma nova 
pesquisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

10. Apresentação da Proposta Orçamentária para 2002:   Feita a apresentação da 
planilha orçamentária de 2002. (   ). Depois de finalizada a apresentação e terem 
sido feitas as considerações relativas ao assunto, promovendo as alterações 
sugeridas pelo CAN e com o comprometimento que doravante as contas sejam 
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apresentadas também por centro de custos, fica aprovado o Orçamento da UEB---
1920413010 

 Nomeação dos representantes da UEB nas Redes de Trabalho da OSI: 
Rubem Tadeu abre a discussão e após deliberações e candidaturas fFicam 
nomeados para representar a UEB nas Redes de Trabalho da Oficina Scout 
Interamericana as seguintes pessoas: Rede de Desenvolvimento Institucional – 
(Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro    ); Rede de Recursos Adultos – (Marco 
Aurélio de Mello Castrianni    ); Grupo de Trabalho da Guias e Cartilhas – Rubem 
Süffert, o Executivo de Métodos Educativos da UEB, Luiz César Horn e Marcos 
Carvalho(    ); Rede de Jovens – fica (  )a DEN, ouvida a Comissão Nacional de 
Programa de Jovens, incumbida de definir quem estará ocupando esta vaga.--------
-------------------- 

11. Sede da UEB em Niterói / RJ: Rubem Tadeu apresenta o assunto informando a 
atual situação. Fica aprovada a proposta de convênio (em anexo), apresentada 
pela UEB-RJ. 

12. Diretrizes para Gestão de Adultos: Comissão de Recursos Adultos apresentará 
na próxima reunião de maio as alterações para confecção de um novo livro.--------- 

13. Política Comercial: Será realizada uma reunião da área comercial da UEB, níveis 
regional e nacional, bem como apresenta proposta de outros seminários 
concomitantes para o dia 17, 18 e 19 de maio, sendo Gestão de Adultos para 
reforma das Diretrizes, com a CNRA; Política Comercial, com a CNGI, sendo 
convidados os gerentes de lojas escoteiras existentes; reforma da Resolução 
sobre Medidas Disciplinares, com a CNED e Conselheiros; Planejamento 
Estratégico com a atualização do Plano atual, com a CNGI e Estratégia para o 
Escotismo, com a CNRIntl., reunião do Comitê Organizador do JamPan e primeira 
reunião do Conselho Consultivo da UEB. Este evento será realizado na cidade de 
São Paulo------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Diretrizes para Gestão de Recursos Adultos: Rubem Tadeu propõe que o livro 

das Diretrizes seja revisado e atualizado pela Comissão de Recursos Adultos e 
que na próxima reunião de maio sejam apresentadas as alterações para 
confecção de um novo livro. 

Política Comercial: Rubem Tadeu propõe que seja realizada uma reunião da área 
comercial da UEB, níveis regional e nacional. A data desta reunião fica marcada 
para (    ).---------------------- 

 Reunião do Conselho Consultivo da UEB: Salamuni propõe que seja realizada 
na Região do Rio de Janeiro, já durante o mês de março a primeira reunião do 
Conselho Consultivo. Fica a reunião marcada para (    ).------------------------- 

14. II Jamboree Nacional: Alexandre Machado abre o assunto passando a palavra ao 
Executivo de Eventos que apresenta as últimas informações sobre o andamento 
dos preparativos do evento. O Diretor Presidente da UEB, Paulo Salamuni, coloca 
em pauta a questão da necessidade da permanência do Executivo, agora na 
função de Superintendente do Jamboree, em Fortaleza/CE para dar 
encaminhamento e acompanhamento constante nos trabalhos. Aprovado pôr 
unanimidade, Eduardo Bello é nomeado o Superintendente do II Jamboree 
Nacional e será transferido para Fortaleza/CE para gerenciamento do evento. Será 
ainda estruturado um novo escritório no Nordeste. .------------------------------------------
------------------------------------------------------ 

15. AJURI Nacional do Mar: Fred / RJ, Vice-presidente da UEB, feitoaz o relato da 
realização do evento e e sua participação representando o Nível Nacional no 
eventodestacado o desempenho da Região da BA para o sucesso do mesmo..-----
---------------------------- ----------------------------- 

 Fórum Social Mundial: Fred / RJ faz também relato referente sua participação no 
evento, representando o Escotismo em âmbito Interamericano.--------------------------
--- 

 Medidas Disciplinares: Rubem Tadeu propõe que (    ). Após feitos os 
comentários pelo CAN, fica decido que (    ).----------------------- 

 Nomeação dos representantes da UEB nas Redes de Trabalho da OSI: 
Rubem Tadeu abre a discussão e após deliberações e candidaturas ficam 
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nomeados para representar a UEB nas Redes de Trabalho da Oficina Scout 
Interamericana as seguintes pessoas: Rede de Desenvolvimento Institucional – (    
); Rede de Recursos Adultos – (    ); Grupo de Trabalho da Guias e Cartilhas – (    
); Rede de Jovens – (  ).--------- 

 Sede da UEB em Niterói / RJ: Rubem Tadeu apresenta o assunto informando 
que (  ). Fica decidido que (    ).----------- 

 Política Comercial: Rubem Tadeu propõe que seja realizada uma reunião da 
área comercial da UEB, níveis regional e nacional. A data desta reunião fica 
marcada para (    ).---------------------- 

 II Jamboree Nacional: Alexandre Machado abre o assunto passando a palavra ao 
Executivo de Eventos que apresenta as últimas informações sobre o andamento 
dos preparativos do evento. O Diretor Presidente da UEB, Paulo Salamuni, coloca 
em pauta a questão da necessidade da permanência do Executivo, agora na 
função de Superintendente do Jamboree, em Fortaleza/CE para dar 
encaminhamento e acompanhamento constante nos trabalhos.(   )----------------------
--------------------------- 

 AJURI Nacional do Mar: Fred / RJ, Vice-presidente da UEB, faz o relato de sua 
participação representando o Nível Nacional no evento.------------------------------------
- 

 Fórum Social Mundial: Fred / RJ faz também relato referente sua participação no 
evento, representando o Escotismo em âmbito Interamericano.--------------------------
--- 

16. Pará como Sede alternativa para Assembléia Nacional: A Diretoria Regional do 
Pará solicita que a Região seja nomeada como Sede Alternativa para realização 
da Assembléia Nacional de 2003, uma vez que não foi eleita durante a 
Assembléia, em Natal, uma Região para tal. O CAN decide que o material deverá 
ser encaminhado à Assembléia de Juiz de Fora, em novembro deste ano, bem 
como deverá ser questionada se existe mais alguma Região com este interesse.--- 

17. Kit de Abertura de GE: O Secretário Geral apresentada pelo Escritório Nacional 
uma proposta formulada pelo Escritório Nacional de um “kit” para abertura de 
novas unidades escoteiras, bem como material para auxiliar na formalização de 
documentos para regularização de unidades já existentes. Após analisar o material 
oO CAN decide que o material seja encaminhado à Comissão de Crescimento e 
os membros do CAN que tem interesse no assunto encaminharão sugestões até o 
final de março para que no mês de abril o material seja posto à disposição da 
UEB.(    ).-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 Medidas Disciplinares: Rubem Tadeu propõe que (    ). Após feitos os 
comentários pelo CAN, fica decido que (    ).----------------------- 

 Diretrizes para Gestão de Recursos Adultos: Rubem Tadeu propõe que o livro 
das Diretrizes seja revisado e atualizado pela Comissão de Recursos Adultos e 
que na próxima reunião de maio sejam apresentadas as alterações para 
confecção de um novo livro. Ewerson pede aparte e informa que não existem mais 
exemplares deste documento à venda na LEN, e que em vista da disponibilização 
do mesmo, na Internet, os pedidos baixaram para quase zero. Informa ainda que 
temos somente 14 exemplares do Guia de Especialidade que precisa ser 
atualizado e providenciada uma nova edição. O CAN decide por fim que (   ).--------
-------------------- 

18. Resolução 002/02, sobre estímulo ao Crescimento: o CAN aprova conforme 
documento disponível na Internet.----------------------------------------------------------------- 

19. Resolução 003/02, sobre Grupo Padrão: o CAN aprova conforme documento 
disponível na Internet..-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Reunião do Conselho Consultivo da UEB: Salamuni propõe que seja realizada na 
Região do Rio de Janeiro, já durante o mês de março a primeira reunião do Conselho 
Consultivo. Fica a reunião marcada para (    ).-------------------------Kit de Abertura de GE: 
O Secretário Geral apresenta proposta formulada pelo Escritório Nacional de um “kit” 
para abertura de novas unidades escoteiras, bem como material para auxiliar na 
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formalização de documentos para regularização de unidades já existentes. Após analisar 
o material o CAN decide que (    ).-------- 

 Timbres e documentos da UEB: O Secretário Geral apresenta algumas 
propostas para reformulação dos timbres da UEB. A proposta segue a linha 
sugerida pela Comissão de Crescimento no sentido de estabelecer uma 
comunicação visual para instituição. Discutido o assunto o CAN decide (     ).--------
------ 

David apresenta a proposta de Medalha de Tiradentes ao companheiro Werner Black: 
aprovada pôor unanimidadeResolução sobre as Modalidades: Fred comunica que teria 
votado contra a aprovação da Resolução sobre Modalidades se estivesse presente a 
reunião anterior. O CAN acolhe as palavras mas mantém a Resolução aprovada como 
foi. --------------------------- 

4.Plano Estratégico: Rubem apresenta o Plano Estratégico em sua formatação e 
conceitos finais e poucas alterações são propostas. O CAN decide manter o 
documento em aberto até a reunião com as Diretorias Regionais do Nordeste 
para possíveis contribuições.---------------------------------------------------------------------
------------------- 

5.Resolução 009/2001: Proposta pelo companheiro Rubem a Resolução 009 que 
dispõe sobre a política comercial da UEB, já anteriormente discutida por todos. É 
aprovada a proposta por unanimidade, com a inserção de um parágrafo no artigo 
3º. ----------------- 

6.Intervenção na Região de PE: O Executivo Gino Bacchi apresenta um relatório 
das atividades e problemas que vem ocorrendo na Região de Pernambuco onde 
indícios muito sérios de improbidade administrativa estejam ocorrendo e o CAN 
decide por unanimidade determinar a Intervenção imediata na Região. O 
presidente determina ao Escritório Nacional que tome as medidas necessárias à 
Intervenção o mais rapidamente possível, nomeando como Interventores o Cap. 
Carlos Alberto Lino da Silva e o Sgto. Zalmon Carneiro de Almeida ------------------
--------------------------------------------------- 

7.Projeto Educativo: Apresentado pelo companheiro Marcel Hugo a proposta final 
do novo Projeto Educativo da UEB. A companheira Carmen faz várias sugestões 
de alteração do documento. Marcel informa que o documento que está sendo 
apresentado é o documento discutido na Comissão Nacional de Programa de 
Jovens com a participação da própria Carmen. Marcos sugere que as propostas 
da Carmen sejam encaminhadas via correio eletrônico para todo o CAN e CNPJ 
e que se promovam discussões virtuais sobre o tema, para fechá-lo 
definitivamente no evento Programa de Qualificação em Áreas Estratégicas, em 
Junho em Curitiba/PR. ---------------------------- 

8.Proposta de que o orçamento da UEB seja aprovado pela Assembléia 
Nacional: O Secretário Geral apresenta aos CAN a proposta enviada à 
Assembléia Nacional pelocompanheiro Mario Farinon, a qual re-encaminhou ao 
CAN para discussão, onde se propõe que o orçamento da UEB passe a ser 
aprovado pela Assembléia Nacional e não exclusivamente pelo Conselho de 
Administração. A proposta é avaliada pelos membros do CAN que decidem por 
unanimidade continuar a cumprir o que estabelece o Estatuto da UEB neste 
sentido, mantendo esta aprovação no âmbito do Conselho. ---- 

9.Propostas de concessão de Medalhas Tiradentes:  O Secretário apresenta ao 
CAN duas propostas de concessão de Medalhas Tiradentes enviadas pela 
Região Escoteira de MG para os dirigentes Sebastião Dirceu Granato e Juarez 
Polisseni Braga. O CAN decide por unanimidade aprovar as duas concessões 
com base na vida escoteira de ambos os agraciados. ------------------------------------
------------------------------------------ 

10.Jamboree Pan-americano: O companheiro Paulo Salamuni apresenta o relatório 
da imprensa sobre o JamPan e entrega o documento ao CAN. Informa que 
pretende encerrar definitivamente as contas e demais compromissos fiscais do 
evento em agosto próximo, na próxima reunião do Conselho. Lembra que em 
menos de um ano após o término do evento estará encerrando todo o 
fechamento financeiro sobre o evento e com sucesso. Entrega ainda ao 
companheiro Geraldino Moreira um ofício solicitando alguns documentos 
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pendentes com a Região de São Paulo e o mesmo informa estar naquele 
momento, de posse dos documentos solicitados finalizando a questão. Paulo 
finalmente informa quais seriam os últimos compromissos financeiros pendentes, 
pendentes, demonstrando que são poucos e informa também que o Paraguai 
continua com uma pendência bastante alta, a qual em sendo paga, reverterá em 
lucro para os membros do Consórcio do Jamboree em boa parte. --------------------
--------------------------------------- 

11.União Parlamentar: Paulo informa que o Distrito Federal fez realizar na 
Assembléia Distrital do DF uma homenagem ao Escotismo pela passagem do 
dia 23 de abril, dizendo que foi um excelente momento para divulgação do ME e 
que o Presidente da Assembléia ficou encantado com o Escotismo. Por fim faz 
um convite ao Presidente Rubem Tadeu e ao companheiro Fred para 
participarem da reunião nacional das Assembléias Legislativas que será 
realizada no dia 26 de maio.----------------------------- 

12.Informes sobre o registro da UEB: O Secretário Geral informa que já no mês de 
maio, estaremos terminando o mês com 70% dos membros da UEB registrados, 
somando 40.000 associados. Que estes números indicam um provável 
crescimento de efetivo, desde que haja empenho de todas as Regiões em 
buscar o regularizar seus efetivos e divulgar sempre mais o ME.----------------------
------------------------------------ 

13.Projeto IAM: O companheiro Galera apresenta sua experiência com o Projeto 
que está sendo aplicado pelo Grupo onde atua com crianças carentes. Propõe 
que a UEB dê respaldo com o nome da Instituição para busca de recursos para 
o projeto, bem como que a DEN passe a coordenar propostas de outros projetos 
com crianças carentes. Júlio se propõe a colaborar através de seu conhecimento 
junto à entidades que atuam nessa área.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

 Feita a entrega dos Planos Estratégico e de Crescimento da UEB: 
scomoquantoáãosàaas --------------------- 

 Proposta de Resolução sobre Campanhas Financeiras: aprovada, com 
ajustes, nos tuernmos do texto em anexo.  

Coffee Break 
 Proposta de Resolução sobre os valores da contribuição anual para 2002: 

aprovada, com ajustes, nos termos do texto em anexo.  
Intervalo para almoço 

 Proposta de Resolução sobre o código de ética dos profissionais da UEB: 
aprovada por unanimidade, de acordo com o texto em anexo. 

 Proposta de Resolução de Crescimento: Irineu compromete-se a encaminhar 
para ser discutida na reunião de novembro, uma proposta de acordo com o 
Plano de Crescimento da UEB. 

 Situação da Intervenção na RE BA: Rubem Tadeu faz exposição de motivos e 
apresenta proposta encaminhada pela RE. Decide-se manter a intervenção e 
formar-se uma comissão composta pelos conselheiros Renato Bini, Marcos 
Chaves e Frederico dos Santos que deverãoá ir atéa Salvador e, posteriormente, 
formular um parecer e informar ao CAN para posterior decisão sobre a 
finalização, ou não, do processo ade intervenção na próxima reunião do CAN, 
em Natal-RN.   

 Projeto Educativo da UEB:  apresentado o documento aprovado e impresso. 
Coffee Break 

 Apresentação da proposta de calendário para o ano de 2002.:  
14. Informes diversos do EN: 1) apresentação do acompanhamento orçamentário 

da UEB e da LEN.  2) Passagens dos conselheiros para a reunião,: foi 
esclarecido as formas que como foramram marcadas estas passagens. A DEN 
propõe que até o final de setembro seja informado ao CAN, depois de estudo do 
caso, se as passagens do CAN para a reunião de Natal (RN) serão pagas pela 
UEB. ou não   3) O Presidente faz a leitura de uma carta da RE RS, solicitando 
um empréstimo no valor de R$ 50.000,00, nas mesmas condições do 
empréstimo feito a RE SC no ano de 2000. Decide-se encaminhar a proposta 
para a DEN dar encaminhamentoanalisar. 4) aApresentação do Executivo de 
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Marketing, senhor Rodrigo de Biasioe, que fez a apresentação de várias ações já 
realizadas pela equipe, inclusive acerca do projeto Beto Carreiro. 5) O Secretário 
Geral informa sobre o certificado de filantropia, que ainda não temos posição do 
INSS, sobre a necessidade de ser encaminhado para o Escritório Nacional, as 
informações para compor a Relatório Anual da UEB, apresentado o controle de 
credenciamento, fica aprovado pelo CAN. Colocada em votação a delegação ao 
presidente do Conselho, a convocação da Assembléia, fica decidido por 7 votos 
a favor, 3 contra e 3 abstenções, apresentado o programa do Congresso 
Escoteiro e Fórum de Jovens Líderes em Natal/RN. 

Encerrado os trabalhos do dia as 20:30 h 
Iniciado os trabalhos do dia as 08:50 h 
Informações sobre a prestação de contas JamPan:  Paulo Salamuni e Luiz 
Debiasioáà 

 Apresentação do Comitê Jamboree Mundial 2011: Após apresentação e 
discussão, o CAN aprova proposta de que: 

 Os Executivos de Eventos e Marketing façam o acompanhamento juntamente 
com a Comissão; 

 A Comissão já formada para o Jamboree 2011 trabalhará para a apresentação 
da Candidatura da UEB para a Conferência Interamericana de 2007; 

 Que na reunião do CAN, de maio de 2002, seja apresentado um projeto 
detalhado de viabilidade de realização do Jamboree, contemplando as 
observações feitas durante esta reunião; 

15. Que se inclua no orçamento da UEB para 2002, recursos para o 
desenvolvimento deste trabalhos.   

  
 Proposta de Resolução que regulamenta as Intervenções: Com modificações 

foi aprovada a resolução, segundo o texto em anexo, que passa a ser a 
Resolução 013/2001. -------------------------------------------------------------------------------
------------- 

Conferência Interamericana – Bolívia: informações dadas pela Melissa 
Casagrande. 

 Proposta de Resolução que regulamenta as Intervenções: Com modificações 
foi aprovada a resolução, segundo o texto em anexo, que passa a ser a 
Resolução 013/2001. -------------------------------------------------------------------------------
------------- 

 Situação da Intervenção na RE PE: A DEN faz a seguinte recomendação: que 
seja encaminhada a Comissão de Ética, para abertura de processos 
disciplinares contra Walter Maia, Maria José Feitosa, Jair Lira e Eduardo Sávio e 
encerrar o processo de intervenção. Recomendação acatada pelo CAN. 

 Informes de projetos diversos:  informados os projetos: Celebrando a Vida, 
Escotismo nas Escolas, Concurso Itau/Unicef, Acampamentos Escolares, Troller 
e Conselhos da Juventude. 

 II Jamboree Nacional: informado. 
 XXI Jamboree Mundial – Tailândia: informado.  
 Informes das Comissões: realizado 
 Perfil do próximo presidente do Conselho: o CAN define que na reunião de 

novembro deva-se levar em conta os seguintes aspectos, para definir a pessoa 
escolhida: 

 conciliador; 
 organizador; 
 administrador; 
 hábil politicamente; 
 que tenha diálogo e transparência; 
 visão compartilhada; 
 disponibilidade de tempo; 
 estabilidade financeira, familiar, profissional e emocional; 
 conhecer bem o ME e suas 
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 9 

 O conselheiro Irineu propõe uma menção elogiosa aos trabalhos realizados 
pelos executivos Gino Bacchi e Eduardo Bello na área de projetos.-------------------
------------- 

 atuais tendências. 
 24. O conselheiro Irineu propõe uma menção elogiosa, aos trabalhos realizados 

pelos executivos Gino Bacchi e Eduardo Bello na área de projetos.-------------------
-------------. 

Encerrada a reunião às 14:15.------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Neste momento (20:00 horas) o Presidente dá por encerrados os trabalhos de sábado e 
convida a todos para reiniciarem os trabalhos  às 08:00 horas do domingo.-------------------
-- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reinício dos trabalhos no domingo às 08:30 horas.------------------------------------------------- 

14.Orçamentos da UEB e LEN:  O Secretário Geral apresenta ao CAN a planilha 
descritiva dos orçamentos da UEB e da LEN. Em face de que alguns linhas 
orçamentárias não batem comparando-se o orçado e o realizado, o CAN solicita 
solicita à DEN que passe a apresentar um informativo detalhado da situação 
financeira da UEB e da LEN, detalhando principalmente as linhas com 
disparidades à menor. Galera apresenta uma sugestão de formulário de 
acompanhamento neste aspecto e entrega ao EN.   Fica estabelecido que os 
Conselheiros que tiverem interesse em receber os Balancetes mensais informem 
ao Escritório para evitar que aqueles que não tenham interesse em receber 
estes documentos, façam multiplicar os mesmos sem necessidade. Estudando o 
orçamento o companheiro Fred verifica que a passagem para a Assembléia 
Nacional em Natal não está vislumbrada no orçamento situação pela qual 
levanta-se contrariamente argumentando ter absoluta certeza de que teria sido 
sido aprovado o pagamento de todas as passagens à reuniões ordináriaos do 
CAN, inclusive a reunião em Natal. O Secretário Geral informa que está em 
poder da ata que aprovou o orçamento e que esta ata já teria sido aprovada pelo 
CAN. Rubem informa que o custeio da 4a. passagem (Natal) dependerá da 
localização de orçamento que a preveja, na sua falta, a passagem não será 
custeada pela UEB. Apesar da discordância do companheiro Fred, o documento 
válido é o Orçamento aprovado e a ata que manifesta a vontade dos membros 
do CAN na reunião, permanecendo como foi aprovado.-------------------------- 

15.Tema para o Congresso Escoteiro e para o ano de 2002: Fica definido como 
tema do Congresso Escoteiro em Natal e como tema para o ano de 2002 – 
“ESCOTISMO PARA TODOS” .------------------------------------------------------------------
----------------- 

16.Contratações de funcionários: Paulo Salamuni manifesta seu 
descontentamento com a questão que envolveu a demissão do Sr. Sérgio 
Marangoni Alves e com a suposta contratação da Sra. Karen Steigleder pela 
LEN em razão do primeiro envolver uma falta de informação e exposição das 
razões de uma demissão repentina e a segunda ser esposa do Secretário Geral 
da UEB. O Presidente informa que no caso do Sérgio a atitude foi tomada sem 
muita informação no sentido até de preservar o próprio funcionário não tendo ele 
agido de forma desonesta, apenas tendo perdido a confiança do Presidente e do 
Secretário Geral, já no caso da Karen a DEN decidiu por não contratá-la para 
evitar maiores indisposições.-------------------------------------------------- 

17.Criação de Cargo: O Presidente solicita a autorização do CAN para criação do 
cargo de Executivo Nacional de Projetos. Informa ainda que o Executivo 
Eduardo Bello será transferido para o NE para tratar de projetos de eventos que 
estamos organizando lá, como a Assembléia Nacional, Congresso, II Jamboree 
Nacional e para auxiliar na elaboração de acampamentos escolares propostos 
pela Prefeitura de Fortaleza bem como na criação dos Conselhos da Juventude. 
Juventude. Neste caso o Gino passa a ocupara a função de Executivo Nacional 
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de Projetos, coordenando todos os demais projetos em andamento e elaborando 
outros já embrionários como os Escritórios Operacionais e outros.--------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

18.Proposta de Resolução 010/2001: O companheiro David, secundado pelo 
companheiro Geraldino, apresentam proposta para autorizar a calça comprida no 
Uniforme (uniforme cáqui). David argumenta que no sul as temperaturas baixam 
consideravelmente durante o inverno e que se no caso no Uniforme dos 
Lobinhos é permitido o uso da calça, por que não permitir aos Escoteiros esta 
mesma prática? Após vários comentários a Resolução restou aprovada com 08 
votos favoráveis, 06 contra e 01 abstenção do Presidente.------------------------------
------------------------------- 

19.Proposta de Resolução 011/2001: O companheiro Fred apresenta proposta de 
criação da “Seções Externas”, mostrando as dificuldades de se criar Grupos 
Escoteiros em determinadas localidades e mostra sua experiência vivida no 
assunto. Após comentários o CAN decide encaminhar a proposta para Comissão 
de Crescimento para uma análise mais profunda e formulação de texto  mais 
claro e cuidadoso e desde já aprova a idéia uma vez que não existe proibição 
proibição alguma a esta prática.-------------------- 

20.Agendas: O CAN pede que sejam apresentados mais comentários sobre os 
assuntos que serão discutidos durante a reunião para que se tenha melhor idéia 
dos temas.-------- 

21.Informações: O Presidente apresenta informações referentes ao 
acompanhamento do pagamento do empréstimo feito à Região de SC com seu 
acompanhamento e consentimento. David, pede que em vista de que o CAN não 
tinha consciência deste empréstimo. Entende que os responsáveis sejam 
advertidos como no caso da Região do RS em função da hipoteca da sede sem 
autorização do Nível Nacional. Rubem esclarece que foram situações diferentes 
pois houve, no caso do RS, uma infração estatutária o que não é o caso em tela. 
David enfatiza ainda a falta de transparência e o Presidente compromete-se a 
tomar providências para que isto não volte a acontecer.---- 

22.Jamboree Mundial 2011: Celso Mizumoto, presidente da Comissão de Estudo 
da Viabilidade Econômica do Jamboree, apresenta o ante-projeto do evento. 
Após a apresentação, o CAN definiu que os companheiros Chaves e Galera 
ficam indicados como representantes do Conselho nas próximas reuniões da 
Comissão e para montagem do documento final para apresentação ao CAN e o 
Executivo Eduardo Bello dará apoio aos trabalhos representando o Escritório 
Nacional como profissional da área. Este documento deverá ser enviado do CAN 
até 08 de agosto para que seja discutido durante a reunião ordinária do 
Conselho naquele mês.---------------------------- 

23.Plano Nacional de Crescimento: O companheiro Irineu apresenta o Plano de 
Crescimento formulado pela Comissão de Crescimento, levando em conta, 
inclusive o material confeccionado pelo Secretário Geral e Gerardo Gonzáles. O 
CAN por fim, aprova a criação do cargo de Executivo Nacional de Marketing 
sugerido no Projeto. Aprova ainda o Plano por unanimidade com a revisão dos 
prazos e adequação dos profissionais contemplados no projeto.-----------------------
----------------------------------- 

24.Assuntos Gerais: 1- Irineu sugere que os assuntos sejam enviados com 15 dias 
de antecedência e que conste o tempo de duração de cada exposição. Ewerson 
informa que originalmente era assim, mas que os horários dificilmente eram 
seguidos, mas que tornará a incluir os tempo previsto para melhor orientação e 
seguimento da reunião. 2- Irineu propõe ainda que seja extinta da reunião a 
propositura de Assuntos Gerais, uma vez que devam ser encaminhados com a 
devida antecedência. A proposta é aceita por unanimidade. 3- Carmen informa 
sobre a reunião havida com o Comitê Brasil Voluntário onde foi falado sobre a 
Insígnia do Voluntário na UEB. Informa que os recursos de materiais ainda não 
estão disponíveis e pede para que seja providenciado o distintivo 
correspondente. Decide-se que o desenho deverá ser confeccionado pelo EN 
que encaminhará às Regiões para que o produzam independentemente. Informa 
também que será realizado um seminário sobre “Protagonismo Juvenil” sob a 
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coordenação da UEB e do Comitê Brasil Voluntário. O CAN definiu que os 
representantes da UEB neste seminário serão Geraldino, pela CNRA; Chaves, 
pela CNGI e Carmen, pela CNPJ. 4- Júlio entrega ao CAN o troféu “Top Social” 
recebido pela UEB no Maranhão como entidade exemplo na esfera social. 5- 
Geraldino questiona se os Diretores eleitos têm a necessidade de ter Assessor 
Pessoal em função de terem sido eleitos. Foi consenso entre todos que sim, pois 
este é o espírito das Diretrizes. Fica ainda responsável por formular matéria para 
o Informativo Sempre Alerta sobre o tema.---------------------------------------------------
----------------------------- 

Encerramento: Às 13:00 horas os trabalhos foram encerrados.---------------------------------- 
Após ter sido proferida a oração final, o Presidente desejou a todos um bom retorno. 
Assinam a presente, o Diretor Presidente da UEB, Rubem Tadeu C. Perlingeiro e eu, 
Ewerson Steigleder, que a secretariei.----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Rubem Tadeu C. Perlingeiro                        Ewerson SteiglederEwerson Steigleder 

                                 Diretor Presidente                                                Secretário Geral 
da Reunião 
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