
 

 

ATA DA 72.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 

Data e local: 26 de abril de 2013, Recife/Pernambuco. 
 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Ivan Alves do 
Nascimento (Ivan), Vice-Presidente Paulo Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique) e 
Conselheiros: Aleksandro Lincoln Cardoso Lessa (Aleksandro), André Carreira (André), Márcio 
Andrade C. de Albuquerque (Márcio), Marco Aurelio de Mello Castrianni (Castrianni), Rogério 
de Lima Assunção (Rogério), Cristine Bohrer Ritt (Cris), Sonia Maria Gonçalves Jorge (Sonia), 
Marcelo Oliveira (Marcelo), Bráulio André Dantas da Silva (Bráulio), Nelson Z. Senna (Senna). 
 
Representantes Áreas Geográficas: Sergio Marangoni (Marangoni) – Sul, Antonino Pio – 
Nordeste, Antonio Cesar de Oliveira (Cesar) – Centro-Oeste. Representantes da Rede 
Nacional de Jovens: Lucas Machado Moreira (Lucas) e Winder Oliveira Garcia (Winder). 
Diretoria Executiva Nacional - DEN: Presidente: Marco Aurélio Romeu Fernandes (Romeu), 
1º Vice-Presidente: Renato Bini (Bini) e o 2º Vice-Presidente: Rafael Rocha de Macedo 
(Rafael); Escritório Nacional: David Ortolan (David), Megumi Tokudome (Megumi). 
Convidados: Ricardo Stuber (Ricardo), Marcos Carvalho (Marcos) 

 
Às 8h40min, Ivan abriu a reunião dando boas vindas e conduziu a saudação à Bandeira 
Nacional. O dirigente Mussio realizou a oração de abertura.  

 
 

1. Justificativa de ausências: Altamiro Vilhena, Marcelo Xaud.  

2. Agenda da reunião: aprovada a agenda da reunião apresentada pelo Ivan. 

3. Aprovação das deliberações por meio eletrônico: 

 Aprovação da ata anterior. 

 Aprovação do tema “Água – O mundo que queremos”. 

 Aprovação da resolução N.º 001/2013 que regulamenta os cursos técnicos da 
Modalidade do Mar, os distintivos de adultos da Modalidade do Mar, as coordenações 
regionais de Escoteiros do Mar e dá sugestões para a padronização dos Grupos 
Escoteiros da Modalidade do Mar. 
 

4. Resolução da Política de Relações Internacionais da União dos Escoteiros do Brasil: 
Ricardo apresentou aos membros do Conselho a resolução que define a política de 
relações internacionais da União dos Escoteiros do Brasil. A resolução já havia sido 
enviada previamente aos conselheiros para análise e envio de considerações. O Altamiro 
havia enviado contribuições. A resolução 02/2013 foi aprovada com a incorporação de 
algumas contribuições dos conselheiros. 

 
5. Avanços na implementação do Plano Estratégico: David apresentou os avanços obtidos 

desde a implantação do Plano Estratégico na instituição e quais os próximos passos a 
partir da implantação de um sistema gerencial no SIGUE. David ressalta a importância do 



 

 

envolvimento das Regiões Escoteiras nas próximas etapas do Plano Estratégico da 
instituição. A necessidade de que o plano seja incorporado e os seus desdobramentos 
aplicados. Este assunto será apresentado por meio de um seminário durante o Congresso. 
Será realizada a atualização da planilha de controle com a evolução do planejamento 
aplicado até o momento e será inserida uma coluna 2013 para o acompanhamento das 
futuras ações previstas para este ano. 
  

6. Concessão de Medalha: durante a reunião do conselho, foi realizada a entrega da 

medalha Cruz de São Jorge para Vitor Augusto Gay (RE/PR), Medalha Gratidão Ouro para 
Felipe de Paulo (RE/RJ). Ambas medalhas foram entregues aos associados pelos 
relevantes serviços prestados à instituição. 

 
7. Plano de Gestão Integrada: Cris e Paulo Henrique apresentaram as ações propostas pelo 

Grupo de Trabalho da Gestão Integrada. As propostas foram apresentadas em três blocos: 
estrutura, gestão e comunicação. Algumas das propostas apresentadas requerem 
mudança de estatuto. As propostas foram encaminhadas para o Conselho para análise. 
 

8. Informativo da Rede Nacional de Jovens: Cris apresenta o "Relatório de 10 Anos da 
Rede Nacional de Jovens Líderes". A publicação on-line conta a história dos 10 anos da 
Rede através de uma cronologia interativa, traz reflexões e avaliações sobre a execução 
de seus objetivos na promoção da participação e empoderamento juvenil. Será 
disponibilizado para acesso a partir da semana que vem. Lucas e Winder apresentaram o 
relatório de atividades 2012 da Rede Nacional de Jovens. 
 

9. Comissão Nacional de Condecorações e Recompensa: Paulo Henrique e Senna 
relataram as ações desenvolvidas pela Comissão no período de 1 ano. A Comissão 
apresentou aos conselheiros a proposta de resolução sobre a criação de um troféu para 
Grupos Escoteiros – “Patrulha Jaguatirica” que completam aniversários, pois existe uma 
frequência grande de pedidos desta natureza. A proposta será analisada pelos 
conselheiros. 

 
10. Escotismo e Comunidade Acadêmica: Paulo Henrique apresenta os trabalhos 

desenvolvidos pelo GT até este momento. Apresenta ao conselho, que as próximas ações 
que envolve o tema Escotismo e Comunidade Acadêmica são de ordem executivas, 
sugerindo em nome do GT, a vinculação do mesmo a DEN onde seria criada uma rede de 
pesquisadores escoteiros. A proposta foi aceita pelo CAN e o GT concluiu seu trabalho. 
César comenta incentivando a continuidade das ações deste tema. 
 

11. Informes da DEN:  
a) Prestação de contas do V Jamboree Nacional: David apresenta aos conselheiros a 

prestação de contas do evento realizado em julho de 2012, na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ.     

b) VI Jamboree Nacional: Romeu relata sobre a escolha do local do próximo Jamboree 
Nacional. O Escritório Nacional recebeu candidaturas das Regiões Escoteiras: São 
Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte com interesse em sediar a próxima 
edição do evento. Foi realizada visita técnica do Escritório Nacional nas três cidades 



 

 

que apresentaram propostas. Após análise, a DEN optou em realizar o próximo 
Jamboree Nacional em Natal/RN. 

c) Lançamento dos materiais de Métodos Educativos: Marcos apresenta os materiais 
da área de Métodos Educativos que estão sendo lançados durante o Congresso 
Escoteiro. Os mapas de progressão dos Ramos: Escoteiro, Sênior e Pioneiro e as 
literaturas para escotistas e dirigentes: Manual de Cerimônias Escoteiras, Padrões de 
Atividades Escoteiras, Escotismo e Valores.  

d) Relatório anual dos Escoteiros do Brasil: Romeu apresenta o Relatório Anual 2012 

dos Escoteiros do Brasil aos membros do Conselho. 
e) Novo vestuário: David apresenta os prazos para a confecção e disponibilização do 

novo vestuário para venda aos associados. A previsão de venda é a partir de final de 
julho e a pré-venda em meados de junho. Os valores serão apresentados pela DEN na 
reunião do dia 28 de abril.  A DEN apresenta a proposta de venda dos atuais trajes 
escoteiros até encerrar o estoque e de utilização pelos Grupos Escoteiros até 
julho/2015. Rogério solicita que haja uma tabela de medidas para que os associados 
possam adquirir as peças com mais precisão. Na programação do Congresso haverá 
um seminário de apresentação do novo vestuário promovido pela ENIC e com a 
participação da profissional do SENAI Modas que acompanhou todo o processo de 
criação do novo vestuário. 

f) Plano de crescimento e expansão: David apresenta um plano de crescimento e 

expansão que foi elaborado com base na pesquisa realizada pelo Dr. Jean 
Cassaingneau “O Escotismo Brasileiro – Diagnósticos, Perspectivas, Propostas e 
Recomendações.”, documentos da WOSM, entre outros documentos. Cada ação 
estratégica conta com a implementação e execução nos níveis nacional, regional e 
local. 

g) Comitê Interamericano: A DEN comunica o apoio ao nome do Ricardo Stuber para se 
candidatar nas próximas eleições do Comitê Interamericano. O CAN aprova e 
referenda o nome do Ricardo Stuber como candidato representando a União dos 
Escoteiros do Brasil nas próximas eleições do Comitê Interamericano. A eleição do 
Comitê Interamericano ocorrerá durante a próxima Conferência Interamericana, na 
Argentina, em setembro.  

h) Representante da Área Geográfica Sul: Mussio apresenta seu sucessor. Sérgio 

Marangoni, membro da Região Escoteira do Paraná será o novo representante da área 
Geográfica Sul nas reuniões do CAN. 

 
 
 

12. Relatório anual da Região Escoteira do Rio Grande do Norte: Bráulio, em nome da 
Região Escoteira do Rio Grande do Norte, entrega aos membros do Conselho o relatório 
anual da Região Escoteira. O material relata as principais ações realizadas pela Região 
Escoteira do Rio Grande do Norte no período de 2007 ao início de 2013. 
 

13. Despedida de conselheiros: Ivan, Senna, Castrianni e Paulo Henrique se despedem do 
CAN e agradecem a oportunidade de ter convivido com os demais membros do Conselho, 
ter contribuído com o Escotismo no nível nacional, e colocam-se a disposição para futuras 
ações do conselho. 

 



 

 

14. Marco Romeu propôs registrar em ata um “Voto de louvor” para o Grupo Escoteiro Georg 
Black, da Região Escoteira do Rio Grande do Sul, pelos trabalhos desenvolvidos em 
parceria entre a Faculdade de Educação Física da SOGIPA - Sociedade de Ginástica Porto 
Alegrense, oferecendo um curso de especialização de Gestão do Movimento Escoteiro e 
Afins. 

 
 
 
 
 
Ivan agradece a presença de todos e encerra esta reunião do CAN. 

 
 
 
 

Ivan Alves do Nascimento 

Presidente do Conselho de Administração Nacional 

 

 


