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ATA DA 62.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 

Data e Local: 24 de abril de 2010, Rio de Janeiro/RJ. ---------------------------------- 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Marco 
Aurelio de Mello Castrianni (Castrianni), Vice-Presidente Márcio Andrade 
Cavalcanti de Albuquerque (Márcio) e Conselheiros: Luiz Salgado Klaes 
(Klaes), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra), Hélio Moratelli (Hélio), 
Adir Barusso (Adir), Rafael Rocha de Macedo (Rafael), Júlio Massirer (Júlio), 
Paulo Salamuni (Salamuni), Paulo Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique), 
Ivan Alves do Nascimento (Ivan), Nelson Zepka Senna (Senna), Raphael 
Tostes Salin e Souza (Tostes), Ênio H. Cojho (Ênio) e o Suplente em exercício 
David Izecksohn Neto (David) representando também a Região Sudeste. 
Representantes Áreas Geográficas: Rubem Suffert (Centro-Oeste), Bráulio 
André Dantas da Silva (Nordeste) e Carlos Eduardo Chaise (Sul). 
Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes: Felipe de Paulo e 
Rafael Raizer. Diretoria Executiva Nacional - DEN: Diretor Presidente – 
Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro (Rubem) os Vice-Presidentes Renato Bini 
(Bini) e Marco Aurelio Romeu Fernandes (Romeu) e o Diretor de Métodos 
Educativos Alessandro Garcia Vieira (Alessandro). Outros participantes: 
Ricardo Stuber (Comissário Internacional Adjunto), Siágrio Pinheiro 
(Coordenador Equipe Nacional de Atividades e Presidente da Comissão de 
Ética e Disciplina Nacional – CEDN), Sido Gessner (Diretor Presidente dea 
UEB/SC), Emilton Moreira Rosa (Diretor Regional - BA), Theodomiro Rodrigues 
(Coordenador da Equipe Nacional de Atualização do Programa). Gerentes 
Nacionais: Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio (Luiz), Luiz César 
de Simas Horn (Luiz César) e Megumi Tokudome (Megumi). ------------------------- 
 
Às 07h20min, Castrianni abriu a reunião e Tostes efetuou a oração de abertura.  
 
1 – Justificativa de ausências: Justificada a ausência dos Conselheiros 
Geraldino e Xaud. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
2 – Agenda da Reunião: a agenda foi adequada às solicitações dos 
participantes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
3 – Doação da UEB para o Comitê Scout Interamericano: Ricardo explanou 
sobre a implantação da sede da Região Interamericana na Cidade do Saber, no 
Panamá, o apoio que estão recebendo da BSA e a importância de uma 
contribuição da UEB para tal implantação. Relacionou pessoas e Grupos 
Escoteiros da UEB que já fazem parte da Ordem do Condor e fizeram 
contribuições. Rubem apresentou proposta de a UEB contribuir na categoria 
Padrão Ouro U$5.000,00 (Cinco mil dólares) dividido em duas parcelas anuais.  
Deverá ser verificado se a UEB já fez contribuições anteriores que poderiam vir 
a ser abatidas desse valor. O CAN aprovou a proposta apresentada. -------------- 
 
4 – Planejamento Estratégico da UEB: Ivan, Xaud e David, designados pelo 
CAN na última reunião, fizeram um estudo acerca do Planejamento Estratégico 
para a UEB. Ivan apresentou as Diretrizes para sua elaboração, a necessidade 
de envolvimento da UEB como um todo, o objetivo principal do Plano e os 
encaminhamentos necessários para sua implementação. Proposto e aceito pelo 
CAN alterar a data da reunião de agosto para 4 a 7 de setembro, com vistas a 
trabalhar exclusivamente no desenvolvimento do Planejamento Estratégico. 
Cabe a DEN definir o melhor local para tal reunião. Participarão da reunião os 
membros do CAN, DEN, Coordenadores de Comissões, os Presidentes de 
Regiões Escoteiras ou uma pessoa por eles indicada. Márcio sugeriu que se 
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convide pessoa fora do Movimento Escoteiro para mediar a reunião de 
setembro, o que foi aprovado pelo Conselho. --------------------------------------------- 
 
5 – Alteração Estatutária: Tostes apresentou proposta de flexibilização do 
Artigo 61 do Estatuto da UEB. A sugestão foi aceita e será incluída nas 
modificações estatutárias a serem analisadas na Assembléia Extraordinária. ---- 
 
6 – Informes da DEN: Rubem comentou sobre haver recebido 
correspondência do Presidente da UEB/SP sugerindo mudança no Sistema de 
Progressão Pessoal, já aprovado pelo CAN e que está sendo implementado. 
Rubem entende não ser mais possível retardar o lançamento dos livros.  
Alessandro destacou ser hoje um dia especial para a UEB, pois finalmente 
estamos entregando material que contempla tudo que foi sugerido e aprovado 
pelo CAN. Entregue aos Conselheiros as seguintes literaturas: Guia de 
Aventura Escoteira – Pistas e Trilhas e Rumo e Travessia, Escotistas em Ação 
e Tropa Escoteira em Ação. Lembrou que será realizado na tarde de hoje uma 
reunião abordando o conteúdo de tal material. Quanto a Gestão de Adultos 
estão sendo lançadas as literaturas: Dirigente de Grupo Escoteiro e Curso 
Preliminar. Tostes parabenizou todos que nos diversos momentos contribuíram 
com a elaboração dos documentos. Rubem registrou a 2.º edição do livro 
“Brownsea – Conhecendo o local onde o Escotismo começou” de autoria de 
David e que teve seus direitos autorais cedidos a UEB para tal edição. ----------- 
 
7 – Indicações de Delegados para a Conferência da Região Interamericana 
– Panamá: O CAN delega a DEN a indicação dos Delegados que 
representarão a UEB na Conferência do Panamá. --------------------------------------- 
 
8 – Comissão de Credenciamento para as Assembléias: decidido que a 
mesma seja constituída por Luiz Salgado Klaes, Mariovani Carsten Cervi e 
Celso Ferreira Filho. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
9 – Mudança na Vice-Presidência do CAN: Castrianni e Márcio comentaram 
sobre a necessidade de mudança na Vice-Presidência do CAN considerando a 
saída de Márcio. Márcio propôs o nome de Rafael Macedo para Vice-
Presidência. Paulo Henrique secundou tal indicação.  Salamuni parabenizou a 
atuação correta e importante para a Instituição de Márcio enquanto ocupou a 
Vice-presidência e também secundou a indicação. Sandra lamentou que com 
sua saída o CAN não mais terá a figura feminina em sua composição. A 
indicação de Rafael Macedo para Vice-Presidência foi referendada por 
unanimidade. Rafael Macedo agradeceu o apoio recebido. Castrianni 
agradeceu aos membros do CAN pelo trabalho que vem sendo realizado e em 
especial aqueles que estão saindo do CAN, mas que continuarão 
desempenhando importantes papéis na estrutura da UEB. ---------------------------- 
 
10 – Ordem da Flor de Lis: Klaes comentou que todos Conselheiros e Regiões 
deveriam fazer parte da Ordem da Flor de Lis antes de se empenharem em 
participar da Ordem do Condor. --------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo outras manifestações foi feita a oração de encerramento por 
Suffert e a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN, às 10h20min. 
 
 
 
 

Marco Aurelio de Mello Castrianni 
Presidente do Conselho de Administração Nacional 


