
RESUMO DA ATA DA 57ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 
Data e Local: 16 e 17 de agosto de 2008, São José dos Pinhais/PR  -------------------------------------- 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Rubem Tadeu 
Perlingeiro (Rubem), Vice-Presidente Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque (Márcio) e 
Conselheiros - Ênio H. Cojho (Ênio), Luiz Salgado Klaes (Klaes), Alessandro Vieira (Alessandro), 
Mário Henrique Peters Farinon (Farinon), Marco Aurélio Castrianni (Castrianni), Sandra Valda 
Nogueira dos Santos (Sandra), Raphael Tostes Salin e Souza (Raphael Tostes), Júlio Massirer 
(Júlio), Renato Bini (Bini), Geraldino Ferreira Moreira (Geraldino), o Suplente em Exercício Adolfo 
Coimbra Alves (Adolfo) e os Suplentes David Izecksohn Neto (David), Asley Stecca Steindorf 
(UEB/GO) e Ivan Alves do Nascimento (Ivan) Diretoria Executiva Nacional - DEN: Diretor 
Presidente – Paulo Salamuni (Paulo), 1º Vice Presidente - Marcos Venício Mattos Chaves 
(Chaves), 2.º Vice-Presidente Adir Barusso. Executivos Nacionais: Celso Ferreira Filho (Celso), 
Luiz Carlos Debiazio (Luiz), Luiz César de Simas Horn (Luiz César) e Megumi Tokudome 
(Megumi). Representantes: Éricka H. Reis (Comunicadora NNJL) e, posteriormente, Francisco 
Neves Siqueira (Coordenador NNJL), Fernanda Soares (Coordenadora NNJL), Bráulio André 
Dantas da Silva (Área Geográfica: Nordeste) e Hélio Borba Moratelli (Área Geográfica: Centro-
Oeste). Outros participantes: André Carrera (Comissão Fiscal Nacional – CFN), Úrsula Pessoa 
(RJ), Rafael Nunes (CEDN) Siágrio Felipe Pinheiro (Presidente - CEDN), Raphael Cútis Dias 
(NNJL), Luciano Gontijo S. Guimarães (GO), Felipe Alves de Paula (GO), Felipe E.P. de Paulo 
(RJ) e Manoel Salles (Escritório Nacional). -------------------------------------------------------------------------- 
 
1 - Agenda de trabalho: a Agenda sofreu algumas alterações e foi aprovada. -------------------------- 
 
2 - Ata da 56ª reunião Extraordinária do CAN: a ata, colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 – Recursos contra Medidas Disciplinares:. definida a sistemática de análise dos recursos. ---- 
 
4 – Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos: o CAN decidiu passar a coordenação dos 
trabalhos de conclusão das Diretrizes a Antonio César Oliveira, definindo que, na próxima reunião, 
as novas Diretrizes deverão ser apresentadas para apreciação do CAN. ---------------------------------- 
 
5 – Assuntos encaminhados por David: a) Alteração do Art. 13 do regulamento do CAN, 
referente aos prazos das atas: foi aprovada a seguinte alteração no Art. 13 do Regulamento do 
CAN: “As atas de reuniões e decisões do CAN e da DEN deverão ser aprovadas 
preferencialmente ao final de cada reunião, sendo seu extrato disponibilizado ao público em geral 
em até 30 dias.” b) Adição de artigo ao Regulamento do CAN alterando a política de 
concessão de medalhas e condecorações aos membros do CAN e DEN: O CAN decidiu, sem 
a necessidade de alteração do seu Regulamento, que, nas sessões solenes de Assembléias 
Nacionais, sejam entregues preferencialmente as medalhas Tiradentes e Tapir de Prata e que os 
membros que estão saindo do CAN só possam ser contemplados por medalhas a partir do ano 
seguinte à sua saída. Bini sugeriu e foi aceito que se crie um Manual de Protocolo de Sessões 
Solenes de Assembléias. c) Proposta de reedição de Resolução sobre distintivos de 
Recrutador e Semeador: David apresentou proposta de edição de Resolução nesse sentido e a 
mesma, que se encontra na pasta dos Conselheiros, foi analisada, modificada e aceita pelo CAN, 
tendo sido definida como Resolução 01/2008. d) Proposta de Resolução sobre procedimentos 
eleitorais nas eleições para Comissão Fiscal Nacional, Comissão de Ética e Disciplina 
Nacional e Conselho de Administração Nacional: o CAN concluiu que tal assunto é de 
competência da Assembléia Nacional e que deverá ser apresentado na próxima AGO constando, 
inclusive, no Edital de Convocação. Pediu a David que já apresente na próxima reunião uma 
proposta de texto para ser levada à assembléia. ------------------------------------------------------------------ 
 
6 - Assuntos da DEN: a) Resolução sobre a contribuição associativa para o ano de 2009: 
Paulo e Celso comentam sobre possibilidade de se agregar Seguro ao processo de 
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credenciamento anual. Esclarecido que o valor contratação de R$ 3,50 (três reais e cinqüenta 
centavos) é válido até 31/12/2009 e a cobertura terá validade de 12 (doze) meses a partir do mês 
de credenciamento anual e as explicações de funcionamento serão apresentadas em uma 
cartilha. O CAN aprova a contratação do seguro devendo a DEN avaliar se existe algo mais em 
conta de outra seguradora. Quanto à contribuição associativa, a proposta de Resolução 
apresentada, que se encontra na pasta dos Conselheiros, foi analisada e aceita pelo CAN, tendo 
sido definida como Resolução 02/2008. Comentado sobre intimação da Caixa Econômica Federal 
quanto à realização de sorteios pela renovação de registros; b) Acompanhamento 
orçamentário: apresentadas e comentadas as posições disponibilizados na pasta dos 
Conselheiros; c) Obras da sede nova:  Paulo apresenta a planta  de como ficará a sede após a 
reforma e presta esclarecimentos gerais; c) Situação Região Amapá: Paulo  relatou ações 
tomadas na UEB/AP; Chaves detalhou os fatos ocorridos durante visita sua e do Executivo Luiz, 
os fatos ocorridos na sequência, a situação em que se encontra a Região e o andamento dos 
questionamentos na justiça. O CAN concorda com a gravidade da situação, decide que a DEN 
deve instaurar o competente Processo Disciplinar e efetivar a intervenção na Região Escoteira; d) 
Jamboree Nacional – 2009 e outros eventos: apresentado por Luiz as informações sobre os 
eventos em andamento e os já programados para 2009, 2010 e 2011; e) Calendário de 
atividades 2009 e tema motivacional: Luiz César apresentou, como sugestão da DEN, o tema: 
Inclusão no Escotismo: Nós também podemos! Farinon defende a proposta de se adotar um tema 
correlato às sugestões apresentadas pelo Sr. Jean Cassaigneau. O CAN aprova a idéia do tema 
e recomenda uma melhor adequação da frase; Quanto ao calendário de 2009, foi solicitada a 
inclusão da reunião de Cúpula Interamericana na Colômbia e do Fórum Interamericano de Jovens 
que acontecerá na Costa Rica; g) Aprovação de balancetes: Adir apresentou a razão dos 
balancetes não estarem disponíveis e ficou de disponibilizá-los com o parecer da Comissão Fiscal 
Nacional tão logo estejam prontos; h) Processos disciplinares: Paulo  informou que não existe 
na DEN, nenhum Processo Disciplinar que não esteja em tramitação regimental, o que foi 
ratificado por Siágrio, Presidente da Comissão de Ética e Disciplina Nacional – CEDN, que relatou 
a situação em que se encontra cada um dos processo em poder da CEDN, bem como os que 
tramitam fora da esfera da Comissão, nos diversos órgãos e níveis da UEB. ----------------------------- 
 
7 – Projeto de interiorização do Escotismo: Rafael Macedo apresentou o projeto de autoria de 
Altamiro Vilhena e prestou os esclarecimentos necessários. Propôs e foi aceita: a adoção de uma 
política de auxílio para interiorização do Escotismo e a montagem de uma Comissão composta 
por Altamiro, Sandra, Rafael Macedo, David e Bráulio, com suporte do Escritório Nacional, e 
definida como área piloto para implementação do projeto a Amazônia Legal e o Agreste. ------------- 
 
8 – Levantamento patrimonial da UEB: Júlio iniciou apresentando o texto que consta na Regra 
23 do POR e que disciplina tal assunto. Sugeriu que a UEB/DN solicite a todos os Presidentes das 
Regiões Escoteiras que encaminhem pedidos aos Grupos Escoteiros para que informem seu 
patrimônio apresentando os documentos citados no POR, com certidões atualizadas, identificando 
o IPTU/IPVA ou outros, do último exercício. Definido que tal assunto deva ser levado à reunião do 
Conselho Consultivo em novembro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
9 - IV Jamboree Nacional Escoteiro: Para acompanhar a idade definida no POR, o CAN decidiu 
que devem ser aceitos participantes com mais de 10 anos de idade, desde que já tenham 
passado formalmente para o ramo escoteiro, antes da data da atividade, e esta informação deve 
ser propagada, não apenas àqueles que perguntarem no Escritório Nacional. ---------------------------- 
 
10 – Proposta de Alienação de imóvel de propriedade da UEB/SC: Bini apresenta proposta, 
com a documentação necessária, e justifica que o imóvel é o atualmente utilizado pelo Escritório 
Regional e que já houve decisão da Assembléia Regional no sentido de transferir a sede Regional 
para a Capital do Estado, adquirindo um novo imóvel com o dinheiro proveniente da venda. O 
imóvel objeto de tal proposta está localizado na Rua Xavantes, 218 - bairro Atiradores - Joinville - 
SC - CEP 88.203-210, com área total de 1.178,80 metros quadrados, registrado sob a matrícula n° 
12.115 no Cartório de Registro de Imóveis – 2ª. circunscrição da Comarca de Joinvile. Informou, 
ainda, que tal negociação, se aprovada, deverá ser assinada em cartório pelo Diretor Presidente 
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da Região, Sido Gessner Junior, e pela Diretora Financeira da Região, Rosangela Maria Martins. 
O CAN decide aprovar a venda por 11 votos favoráveis, com 2 abstenções. ------------------------------ 
 
11 – Assédio de outras Associações: Ivan apresenta diversos comentários sobre o assunto, as 
necessidades dos Grupos Escoteiros e apresenta uma série de ações necessárias para 
consecução dos objetivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12 – O Programa de Jovens sob a ótica da Gestão Institucional: avaliação Crítica e proposta 
de ação: David aborda os conceitos estratégicos da UEB sobre o Programa de Jovens, 
questionando se o mesmo é eficaz, atraente, acessível e fácil de ser aplicado. Contrasta as metas 
que foram formuladas pelo CAN ao longo dos anos com as ações que foram realizadas. Mostra 
diversos dados do cenário institucional, que demonstram problemas na aplicação e insatisfação. 
Castrianni ratifica a proposta de David quanto a ser realizada a pesquisa relativa ao Ramo Sênior 
e pede uma autorização especial para a Região de São Paulo fazer de forma experimental a 
aplicação da proposta atual da CNPJ, que inclui conteúdo, acrescentando a progressão e 
distintivos, bem como o mínimo de conhecimentos para investidura/promessa (realizada 
simultaneamente). Luiz César acredita que o Manual Sênior ficará pronto até a metade de outubro 
e os Guias Escoteiros ficarão prontos até o final de setembro e considera que antes de haver 
qualquer pesquisa o material deverá passar pela avaliação do CAN. Rubem pediu à DEN que 
deixe Luiz César mais liberado para poder concluir tal trabalho. Alessandro diz que muitos aqui 
participaram do processo de implementação das mudanças na estrutura do Programa. Ou a gente 
faz uma evolução ou uma revolução. Se o CAN já aprovou uma proposta devemos esperar que 
ela aconteça. Preocupa-se com as expectativas e inquietação que uma pesquisa geraria na base. 
Rubem propõe que se reserve a reunião do CAN, de novembro, para tratar exclusivamente para 
discussão de: Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos, Projeto de Interiorização e Programa 
(Ramo Escoteiro). Não esquecendo que deverá acontecer a reunião do Conselho Consultivo para 
tratar do relatório de Jean Cassaigneau e, em fevereiro, uma reunião extraordinária para 
discussão do Plano Estratégico da UEB. A proposta foi aceita e a reunião de fevereiro acontecerá 
nos dias 14 e 15. Rubem pediu a Castrianni que aguarde até a reunião do CAN, de novembro, 
para que seja decidido sobre sua solicitação.  ---------------------------------------------------------------------  
 
13 – Informe sobre o cronograma de discussão do relatório de Jean Cassaigneau: duas 
regiões estão seguindo o cronograma para discussão do relatório e a intenção é buscar as 
informações por ocasião da reunião do Conselho Consultivo. ------------------------------------------------- 
 
14 – Assuntos pendentes das reuniões anteriores (DEN): a) Comissões Assessoras: Chaves 
informou que a questão das Comissões será tratada de forma conjunta com a nova DEN; b) 
Calendário de comemorações do centenário do Escotismo no Brasil: a DEN decidiu que tal 
assunto deverá ser tratado com a nova DEN, que será indicada amanhã, já que a ela competirá a 
implementação das ações. Registrado agradecimento à Carla Neves pelo trabalho junto ao GEO 
Juvenil Brasil, na publicação ”Expressando impressões por todo o país”.  c) Proposta Grupo 
Padrão: haja vista que os Grupos já estão preparados para apresentar os relatórios de 2008 com 
base na forma atual pretende-se que eventual mudança passe a ter validade para o ano de 2009 
e seja apresentada e discutida em oficina específica no Congresso Escoteiro em Porto Alegre. 
David solicita que material de divulgação em forma de slides seja disponibilizado para podermos 
ampliar a divulgação nas Regiões. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
15 – Concessão de medalhas: aprovadas a concessão das seguintes medalhas: Tapir de Prata: 
Jarbas Pinto Ribeiro/RJ – aprovada por unanimidade; Tiradentes: GE. Santos Dumont 20/PR – 
aprovada por unanimidade, Mariovani Carsten Cervi/PR – aprovada por unanimidade, Franklin de 
Almeida Lima/RJ – aprovada com uma abstenção, Walter de Castro Schlither/SP – aprovada por 
unanimidade e Padre Ângelo Rudello/SP – aprovada por unanimidade. A proposta de Raphael 
Tostes de concessão de medalha Gratidão Ouro aos organizadores do JOTI será apreciada na 
próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
16 – Retorno do uso do Listel Pioneiro: Felipe/RJ apresenta proposta de implementação do 
distintivo.  A proposta foi aceita pelo CAN e encaminhada à DEN. ------------------------------------------- 
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17 – Símbolos das Modalidades do Mar e Ar: Rafael Teixeira defende que os símbolos das 
modalidades tenham seu desenho detalhado e com padrões específicos. Castrianni apresenta 
questão de ordem lembrando que as propostas devem ser encaminhadas por membros do CAN e, 
além disso, devem ser secundadas. A proposta, constante na pasta dos Conselheiros, foi 
secundada por Raphael Tostes, aprovada pelo CAN, e encaminhada à DEN para incluir no 
Manual da Marca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18 – Insígnia de Net-Escotismo: Rafael Teixeira apresentou proposta de criação da insígnia 
conforme documentação constante na pasta dos Conselheiros. O CAN decidiu pelo 
encaminhamento da proposta à CNPJ para emissão de parecer. Raphael Tostes pediu e foi 
autorizado o encaminhamento de sugestões adicionais à proposta. ----------------------------------------- 
 
19 – Nova Resolução sobre medidas disciplinares: a proposta com as mudanças foi 
apresentada por Alessandro e Raphael Tostes. O CAN decide que um Grupo de Conselheiros  
melhor analise o conteúdo da proposta e apresente, na seqüência da reunião, suas conclusões. 
Decide também por designar Raphael para a elaboração de cartilha ou manual sobre 
procedimentos disciplinares. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 – Pasta para Conselheiros: por sugestão de Bini a pasta distribuída aos Conselheiros deverá 
ser enviada por meio eletrônico para os que assim solicitarem eliminando-se sua impressão para 
a reunião do CAN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21 – Resolução Contribuição Associativa 2009: o CAN analisando o Art. 18 da Resolução 
define que a UEB irá custear o Seguro de Vida relativo aos associados dos Grupos Escoteiros 
fundados no ano de 2009.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22 – Indicação da nova DEN para o biênio 2009/2010: Márcio apresenta a indicação dos novos 
companheiros para compor a DEN. O CAN decidiu, por aclamação, que a nova Diretoria 
Executiva Nacional – DEN será composta por Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro na Presidência, 
Marco Aurélio Romeu Fernandes como primeiro Vice-presidente e Renato Bini como segundo 
Vice-presidente. A DEN nomeada assumirá por ocasião da Assembléia Nacional da UEB em abril 
de 2009 e iniciará um processo de transição a partir desse momento com a DEN atual. --------------- 
 
23 – Assuntos encaminhados por Mário Farinon: após apresentação de Farinon, sobre os 
diversos tópicos que constaram na pasta para os Conselheiros, Rubem Tadeu declarou que o 
CAN não tem condições de apreciá-los por falta de maiores informações acerca de cada um. 
Citou ser totalmente válida a colocação a título de “Reflexão”, que alguns pontos abordados já 
estão sendo trabalhados e que devemos dar mais atenção a alguns outros que foram citados. 
Envolvimento político-partidário em atividades: diversos Conselheiros se manifestaram quanto ao 
assunto e foi pedido a Rafael Macedo que prepare um documento nesse sentido. ---------------------- 
 
24 – Assuntos encaminhados por Raphael Tostes: Passagens aéreas para reunião do CAN: 
sabe que neste mês não houve qualquer promoção de passagens aéreas mas mesmo assim  
pediu maior cuidado com o dinheiro da Instituição tentando talvez uma parceria com alguma 
empresa aérea. Reuniões do CAN semi-presenciais: pediu que houvesse uma ação mais ativa 
dos Conselheiros na deliberação de ações por e-mail visando valorizar o tempo das reuniões 
presenciais. Alessandro comentou que já houve deliberação neste sentido e que a tomada de 
decisões por e-mail se torna mais restritiva, porém reconhece que alguns assuntos como 
concessão de Medalhas e outros similares podem efetivamente ter tal encaminhamento. Márcio 
comentou já haver um estudo para reuniões na forma de videoconferência. Informativo de 
alterações de Publicações: deixar claro nas Publicações da UEB as alterações que as mesmas 
sofrem. Alessandro comentou sobre Resoluções disponibilizadas no site – retirar ultrapassadas – 
e reavaliar sua classificação. Pedido a Siágrio que assuma tal atualização. Escolha de 
representantes das Regiões Geográficas: comenta que tal escolha deve seguir procedimentos 
claros e acredita que tal regulamentação deve ser competência do CAN. Bráulio comenta que o 
prazo da indicação deve ser definido pelas Regiões. Comissão de Ética e Disciplina Nacional: 
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atuação do membro Marco Aurélio de Monte Vanderlei está adotando atitudes contrárias às 
normas disciplinares da UEB. Castrianni comentou que somente após o ato é que o mesmo foi 
buscar orientações sobre a melhor forma de condução. Raphael Tostes pediu que tal situação 
fosse verificada pela direção do Nível Regional. ------------------------------------------------------------------- 
 
25 – Reporte dos Grupos de Trabalho do CAN que estão trabalhando no Plano Estratégico: 
Este assunto foi transferido para a reunião extraordinária de fevereiro. ------------------------------------- 
 
26 – Nova Resolução sobre medidas disciplinares – continuação: após análise e discussão 
da proposta original e das alterações sugeridas pelo grupo de Conselheiros, o CAN decidiu por 
aprovar a proposta que será divulgada como Resolução 03/2008. ------------------------------------------- 
 
27 – Informes sobre a Conferência Mundial de 2008 (e respectiva prestação de contas), 
realizada em Jeju, Coréia do Sul: Luiz, em nome de Fernando Brodeschi, apresentou informes 
sobre os eventos ocorridos na Coréia do Sul e Japão e sobre as principais decisões tomadas 
durante a Conferência Mundial. Celso apresentou os gastos da UEB referente aos itens 
passagens aéreas e inscrições. Conferência 2011: Luiz citou a importância de recebermos os 
relatórios relativos a 2008 para tomada de algumas decisões relativas a realização dos mesmos 
eventos no Brasil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28 – Julgamento dos recursos contra medidas disciplinares: decisões comunicadas 
diretamente às partes envolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29 - Assuntos Gerais:   
Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN, às 14:40 
horas horas, com o desejo de um tranqüilo regresso às suas cidades. 
 
 
 
 

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro 
Presidente do Conselho de Administração Nacional 

 


