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ATA DA 75.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

 
Data e local: 23 e 24 de novembro de 2013, em Brasília (DF).......................................  
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Márcio A. 
Cavalcanti de Albuquerque (Márcio), Vice-Presidente – Sonia Maria Gonçalves Jorge 
(Sonia), os Conselheiros Titulares: Altamiro Vianna Vilhena de Carvalho (Altamiro), 
André Carreira (André), Antonino Pio de Carvalho Sobrinho (Antonino), Cristine Bohrer 
Ritt (Cris), Jonathan Hugh Govier (Jonathan), José Pracilio da Silva Filho (Pracilio), 
Luiz Fernando Vendramini (Vendramini), Rogério de Lima Assunção (Rogério), Winder 
Garcia (Winder), Júlio Cesar Teixeira Crivellari (Júlio), Maurício Roth Volkweis 
(Maurício), Márcio Randig (Randig). Representantes das Áreas Geográficas: Sérgio 
Marangoni Alves (Marangoni) – Sul, Ana Maria Teixeira Marcelino (Ana) – Nordeste, 
Luiz Gustavo Fogaroli (Fogaroli) – Sudeste, Antônio César Oliveira (César) – Centro 
Oeste . Representantes da Rede Nacional de Jovens: Lucas Machado Moreira 
(Lucas) e Mariana Bastos (Mariana). Diretoria Executiva Nacional - DEN: 
Presidente: Marco Aurélio Romeu Fernandes (Marco Romeu), e o 2º Vice-Presidente: 
Rafael Rocha de Macedo (Macedo); Escritório Nacional: David Ortolan (David), 
Megumi Tokudome (Megumi), Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Cesar de Simas Horn 
(Luiz Cesar). 
 
Às 8h30min, Márcio abriu a reunião dando boas vindas e conduziu a saudação à 
Bandeira Nacional. O presidente da Região Escoteira do Distrito Federal, Carlos 
Delmar, deu boas vindas aos conselheiros e realizou a oração de abertura.  
 

1. Justificativa de ausências: Os conselheiros: Aleksandro Lincoln Cardoso Lessa; 
Bráulio André Dantas da Silva; Sandra Valda Nogueira dos Santos. O representante 
da área geográfica-norte, Mário Barroso e do 1º Vice-Presidente da DEN, Renato Bini. 
Os conselheiros titulares foram substituídos pelos conselheiros suplentes. 

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

3. Aprovação das deliberações por meio eletrônico: Ratifica a aprovação da 
proposta de posicionamento institucional em relação à mudança do Escritório Mundial 
do Movimento Escoteiro. 

4. Informes da DEN: David inicia apresentação: a)Situação de crise – Caso de 
pedofilia envolvendo chefe escoteiro, na operação conduzida pela Polícia Federal: foi 
criada uma nota formal publicada para o CAN, Conselho Consultivo e público em 
geral; foram enviadas orientações para as Regiões Escoteiras via e-mail e 
atendimento direto a consultas. Foi feito um acompanhamento da evolução do caso na 
mídia e estabelecimento de pontos focais preparados para o atendimento da imprensa 
no Escritório Nacional. O CAN determina que deva ser elaborada uma resolução 
contendo regras para a inclusão de um membro adulto no Movimento Escoteiro para 
ser adotada pelos Grupos Escoteiros. Deverá ser elaborado um material educativo 
pelo Escritório Nacional contemplando estas informações. Júlio, Vendramini e 
Antonino elaborarão a proposta da minuta da resolução. b) Crescimento do efetivo 
nacional: em 2012, considerando a data de 
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21/11/2012, o efetivo nacional era de 74.533, e ao final desse mesmo ano, o efetivo 
fechou com 76.958 de associados. Em 2013, considerando a data de 21/11/13, já se 
alcançou um efetivo de 82.753 associados. c) Reunião de planejamento da DEN: 
primeira reunião presencial ampliada realizada em Curitiba com as novas áreas 
executivas. A reunião ocorreu no início de novembro, onde foi discutido o 
planejamento das áreas para 2014. d) Plano de Crescimento: definida a criação de 
uma nova área executiva. A Equipe Nacional de Crescimento será coordenado pela 
Cristine Ritt. Cada Região Escoteira indicará um ponto focal que atuará com a Equipe 
Nacional de Crescimento. Estão sendo desenvolvidos materiais para auxiliar no 
processo de crescimento dos Grupos Escoteiros e Regiões Escoteiras como previsto 
no Plano de Crescimento. e) Reunião do Conselho Consultivo: aconteceu na sede da 
UEB/DF, em outubro, com 19 Regiões Escoteiras presentes, representando 96% do 
efetivo nacional. Durante o encontro houve palestras, apresentações de boas práticas 
das Regiões Escoteiras e reflexões para o futuro dos Escoteiros do Brasil. f) 
Apresentação da composição da nova equipe internacional da UEB; Recebimento de 
sugestões dos associados da UEB para a elaboração do planejamento da área 
internacional;  Jamboree do Japão com mais de 100 inscritos até o momento; A 
delegação brasileira para o Moot Interamericano será composta por 214 jovens e 80 
adultos; Congresso Mundial Escoteiro de Educação está sendo realizado neste 
momento, em Hong Kong, na China, com a participação de 5 membros do Brasil; h) 

Processo de seleção ILT (Interamerican Leadership Training), nos EUA: 
participação de 3 associados da UEB; Participação de um membro juvenil da UEB no 
6º Internacional Scout Gathering; Reunião de planejamento do Jamboree Mundial 
previsto para novembro; elaboração do boletim da Conferência Mundial na Eslovênia – 
2014; Realização de uma reunião da equipe internacional para trabalhar a integração 
dos membros da equipe; Alinhamento da UEB com a BSA para o intercâmbio de 
informações; Será contratada uma nova estagiária para a área internacional, pois a 
atual se desvinculará no fim de novembro deste ano; A área internacional está 
preparando um sistema de oferta no sistema Ho-Ho durante a Copa do Mundo 2014 
aos irmãos escoteiros de outros países. i) Candidatura para o Comitê Mundial: 
Fernando Brodeschi, membro do Grupo Escoteiro Santos Dumont, 20/PR, se 
apresenta abordando a sua trajetória na vida profissional e na vida escoteira. Coloca 
aos membros do Conselho a sua proposta de atuação no Comitê Mundial e solicita 
apoio da instituição para se candidatar como membro do Comitê Escoteiro Mundial. 
Antonino, parabeniza o Fernando pela disponibilidade de auxiliar em outros níveis da 
organização e apoia a sua candidatura. Vendramini propõe que seja aberto um 
processo seletivo para averiguar se existem outros interessados em se candidatar 
para esta vaga, esta proposta é secundada pelo Winder. Sendo assim, Márcio 
encaminha para votação a abertura do processo seletivo para esta vaga conforme 
proposto pelo Vendramini. A proposta de abertura do processo seletivo recebeu 1 voto 
à favor. Não havendo mais nenhuma consideração, o CAN homologou por 
unanimidade o nome de Fernando Brodeschi para se candidatar ao Comitê Mundial na 
próxima Conferência Mundial, na Eslovênia, em 2014. j) VI Jamboree Nacional/RN – 
2015: David informa que temos até o momento 1.549 inscritos no evento. k) A UEB fez 
recentemente uma ação de aproximação com a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias (Mórmons). Aconteceu uma reunião, no final de outubro, com a cúpula da 
Igreja no Brasil, em São Paulo. No momento do encontro, foi entregue uma placa 
comemorativa parabenizando pelos 100 anos de parceria entre a Igreja e o Movimento 
Escoteiro nos EUA. Esta ação promoveu uma abertura de diálogo e negociações de 



 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
Escritório Nacional 

Rua Coronel Dulcídio, 2107 
Água Verde, Curitiba, PR 

Tel (41) 3353.4732  Fax(41) 3353.4733    
www.escoteiros.org.br 

um possível retorno de parceria entre os Escoteiros do Brasil e a Igreja no Brasil. Os 
representantes da UEB neste encontro foram: Rafael Macedo, vice-presidente da 
DEN, David Ortolan, secretário geral; Luiz Cesar de Simas Horn, gerente de Métodos 
Educativos; e Renato Cesar Medeiros de Amorim, Diretor Presidente da UEB/PE, que 
tem sido o interlocutor de aproximação das duas instituições. l) Revista Papo Reto - 
Combate ao Uso de Drogas: publicação educativa produzida pelo Escritório Nacional, 
com o financiamento do Banco da Amazônia, via Projeto Escotismo Amazônico. Esta 
revista inaugura uma série denominada “Papo Reto”, que pretende abordar temas 
importantes para a juventude. m) Tema da UEB 2014: divulgação do tema do ano 
“Terra: construindo o mundo que queremos”. Seja a mudança que você deseja para o 
mundo. O tema já está sendo divulgado no site institucional e foram entregues as 
carteirinhas 2014 aos membros do CAN. 
 
5. Global Support: Jonathan fez um relato sobre a reunião da Equipe do Global 
Support da WOSM, o qual ele faz parte.  A partir da Conferência Mundial realizada no 
Brasil, as associações nacionais solicitaram que a Organização Mundial criasse 
mecanismos de apoio às associações nacionais. Desta forma, foi criada a rede de 
suporte que desencadeou na formação de um Grupo de Trabalho composto por 
membros das 6 Regiões do Escotismo Mundial, coordenado pelo membro do comitê 
mundial Oscar Vitor Palmiquist. Jonathan relata que foi escolhida a empresa SGS, que 
é uma instituição líder no mercado mundial na área de auditoria inclusive no terceiro 
setor (certificação, inspeção e verificação), para desenvolver este trabalho sob o 
acompanhamento dos membros do Grupo de Trabalho.  
 
6. Informes das Áreas Geográficas: Nordeste: Ana relata sobre o ENED realizado 
com a participação de 51 pessoas das 9 Regiões Escoteiras. Durante o evento 
ocorreram várias palestras como Escotismo nas Escolas, efetivo da Região Nordeste, 
entre outros assuntos. Os principais pontos discutidos durante o encontro foram as 
áreas de formação e efetivo das Regiões. Sobre a formação foram destaque as 
propostas: organização de uma equipe de formação a ser apoiada financeiramente 
pelo nível nacional, em especial para atender as Regiões de Alagoas e Sergipe. 
Necessidade de realizar um CF-1 e um CF-2 na Região Nordeste. Foi ressaltado 
sobre o crescimento do efetivo em todas as Regiões da área Nordeste, com exceção 
do Sergipe. Foi estabelecido no evento que será desenvolvido um plano de 
crescimento e expansão da área, oficina sobre SIGUE aos associados, entre outros 
assuntos. Ana termina seu relato agradecendo a presença da DEN e do Escritório 
Nacional no evento. O próximo ENED será realizado em Sergipe como forma de apoio 
à Região. Sudeste: Fogaroli comenta que as Regiões da área Sudeste se reunirão em 
janeiro para planejar as ações conjuntas para o próximo ano. Fogaroli comenta 
também que já foi divulgado o boletim 1 do Congresso Escoteiro 2014 e que as 
inscrições encontram-se abertas. O boletim 2 está sendo elaborado. Alguns 
conselheiros comentam sobre o alto valor do hotel para o evento e Fogaroli informa 
que o valor do hotel do Congresso está sendo discutido e já se conseguiu uma 
redução no valor das diárias. A informação sobre a redução do valor do hotel constará 
no próximo boletim que encontra-se em fase de elaboração. Em 2014 será 
comemorado os 100 anos do Escotismo em Minas Gerais. Esta comemoração 
contemplará a criação de uma insígnia comemorativa e atividades para registrar a 
data. Sônia também lembra que a Região de São Paulo comemora 100 anos em 2014 
e que também haverá atividades comemorativas durante o ano. Sul: Marangoni relata 
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sobre a reunião com as outras Regiões Escoteiras que compõem a Área Sul. O acordo 
entre as Regiões da Área Sul propõe a facilitação na participação em cursos de 
formação nas Regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, o 
calendário de cursos está sendo estudado em conjunto. As diretorias regionais estão 
mais próximas para que futuramente desenvolvam-se outras atividades em conjunto 
como, por exemplo, o Camporee Sul, respeitando o calendário das atividades 
promovidas pelo nível nacional. Centro-Oeste: César apresentou o relato das ações 
da área geográfica Centro-Oeste e sobre a dificuldade de comunicar-se com a Região 
Escoteira de Mato Grosso, que apesar de várias tentativas, não  obtém nenhum tipo 
de resposta. César relata sobre o desenvolvimento de cursos que vêm sendo 
realizados em consonância entre as Regiões da Área Centro-Oeste, havendo sempre 
integração entre os formadores de todas as Regiões Escoteiras nos cursos.  
 

7.Confidencialidade de Documentos e Informações: Márcio relata sobre a 
circulação de informações e documentos confidenciais do Conselho aos demais 
associados enquanto ainda estão em fase de estudo. O CAN define que o canal de 
divulgação das informações e documentos é o Escritório Nacional e que será incluída  
a marca d’água “material em estudo” ou “minuta”. Alguns documentos serão 
disponibilizados com certificado digital, para serem acessados somente por meio de 
senha. 
 
8. Pesquisa – Modalidade do Ar: Márcio faz um breve relato sobre a discussão sobre 
a permanência do CATAR Jovem. Em função de diversas divergências entre 
associados que integram Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, a presidência do 
CAN e a DEN optaram por realizar uma pesquisa sobre o CATAR Jovem com todos os 
Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar. David apresentou os resultados da pesquisa 
realizada pelo Escritório Nacional e o CAN delibera que o CATAR Jovem será mantido 
com 10 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. 
  
9. Informes da Comissão de Recompensas e Condecorações: Sônia faz o relato 
das medalhas e condecorações aprovadas pela Comissão. Medalha Tapir de Prata: 
Percival Leite Britto (UEB/RJ), Zita Maria de Oliveira – concessão post morten 
(UEB/GO); Medalha Tiradentes: Eniltron Gomes (UEB/PR), Marcelo Motta (UEB/RJ); 
Fraternidade Mundial: Rui Jorge de Sousa Silva (UEB/RJ), Carlos Alberto Pereira 
(UEB/RJ), Mario Aurelio Poli (UEB/RJ), Jacques Gagey (UEB/RJ), Alberto Mensi 
(UEB/RJ), Diego Sáez (UEB/RJ), Maria Laura Pereyra (UEB/RJ); Velho Lobo: Manoel 
Fernando Baptista Vianna (UEB/RJ), Grupo Escoteiro Santos Dumont – 20/PR 
(UEB/PR), Manoel Luiz da Silva (UEB/PA), Luiz Heinz Weber (UEB/PA); Cruz de Valor 
Bronze: Márcio do Nascimento Santana (UEB/ES). Alguns pedidos não foram 
aprovados por falta de documentação ou quesitos estabelecidos para receber a 
condecoração. O CAN solicita que seja melhorado o fluxo de informações entre a 
Comissão e o Escritório Nacional para verificar se há algum impedimento para a 
concessão das futuras medalhas. 
 

10. Comunicação e transparência – ações do CAN:  Por sugestão do Pracilio e 
aprovado pelo CAN, UEB deverá se inscrever no Portal da Transparência para a 
instituição possuir o selo de idoneidade. Márcio faz um relato sobre as consultas que 
chegaram via canal “Fale com o CAN” no site da UEB nacional (4 para o CAN e 24 
para a DEN). O CAN determina que será transformado em um canal de “Fale 
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conosco”, contendo algumas opções: sugestões, dúvidas , reclamações e elogios. 
Deverá constar uma sinopse da DEN, CAN e Grupos de Trabalho do CAN. Cada 
Grupo de Trabalho irá elaborar a sinopse e enviar ao Escritório Nacional. Deverá ser 
incluído também a sinopse das áreas executivas de DEN no site. As mensagens 
recebidas pelo canal “fale conosco” serão filtradas pelo website e encaminhadas para 
as áreas correlatas. Os informes da DEN e das áreas geográficas apresentadas 
durante a reunião do CAN serão disponibilizadas em forma de um breve resumo no 
site dos Escoteiros do Brasil na semana seguinte, após a reunião. Os informes que 
serão divulgados serão selecionados pelo CAN, e divulgados pela área de 
comunicação do Escritório Nacional. 
 
11. Política Comercial: David faz um relato sobre a análise da política comercial das 
dez reuniões realizadas entre o consultor do SEBRAE/PR e alguns representantes dos 
Grupos Escoteiros e representantes regionais. O relatório apresentado recomenda 
que: a) sejam mantidas as lojas regionais, e se possível, estimulada a abertura de 
outras lojas nas diversas regiões. b) a aquisição de produtos oficiais seja feito 
exclusivamente pela LEN, mediante homologação de fornecedores e aprovação dos 
produtos por parte de um comitê de avaliação; c) a comercialização de produtos 
oficiais seja feita exclusivamente pela loja da nacional (diretamente pelo associado) 
ou, se for permitida a venda pelas lojas das regionais, que o preço final para o 
associado seja definido pela loja nacional (tabelado); d) a venda de produtos não 
oficiais que remetam ao Escotismo, somente seja autorizada após o produto passar 
por um processo de avaliação por parte da DEN; e) as lojas das regionais somente 
tenham autonomia para a aquisição e comercialização de produtos que não sejam 
oficiais, e que não remetam ao Escotismo; f) a loja nacional atue, junto aos 
fornecedores, como um agente catalizador de vantagens e benefícios para as lojas 
regionais (redução de custos e obtenção de prazos para pagamentos), no que diz 
respeito aos produtos não oficiais. Formação de parceria. Diante da análise do 
relatório do SEBRAE/PR apresentado, o CAN entende que o relatório do SEBRAE é 
muito vago e não atende a necessidade da instituição. O CAN solicita que a DEN faça 
a contratação de uma nova empresa. David comenta que o investimento para a 
contratação ficará em torno de 50 a 70 mil reais. Macedo pontua que o modelo de 
negócio idealizado pela UEB só será possível de se colocar em prática a partir do 
momento em que o desejo das Regiões Escoteiras que possuem lojas seja 
convergente com a criação desta política. Márcio diz que é um investimento 
necessário e que a Loja Nacional é um ponto importante do Planejamento Estratégico 
e solicita que o Escritório Nacional, junto com a DEN, selecione 3 empresas com um 
bom portfólio para ser apreciado pelo CAN no primeiro semestre de 2014 e estudar a 
viabilidade de execução para 2015.  
 
12. Regras para Registro Anual 2014: Celso e David apresentam a proposta de 
reajuste no valor da taxa de registro escoteiro para 2014. A proposta de reajuste foi 
baseada na projeção do IGP-M para 2013, que será em torno de 6%, exceto para os 
registros antecipados (cotas) adquiridos em dezembro, que teriam um reajuste de 
10%, com o objetivo de diminuirmos a diferença entre o valor promocional praticado 
em dezembro e o valor base do registro que é praticado em abril. Mantém-se o valor 
de R$ 3,50 para o seguro escoteiro em 2014. Foi negociada uma cobertura maior para 
a apólice de 2014, como também foi obtido um aumento no valor do patrocínio da 
credencial escoteira que em 2014 será de R$ 50.000,00. O Conselho aprova por 
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unanimidade a resolução que define os valores de registros praticados em 2014, que 
terão início em 1º de dezembro de 2013 e encaminha a responsabilidade da validação 
dos isentos ao Escritório Nacional. 
 
13. Orçamento 2014: Celso e David apresentam o orçamento para 2014 
esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. Aprovado por unanimidade o orçamento 
2014 apresentado. Marco Romeu consulta o Conselho se eles compreendem como 
estratégica a presença da DEN em eventos regionais e locais. Muitos conselheiros  
manifestam como fundamentais a presença dos diretores, ressaltando que se deve 
prevalecer o bom senso e apresentam como possibilidade enviar um membro do CAN, 
como representante da esfera nacional, na impossibilidade da DEN ou por 
economicidade. 
 
14. Resoluções de atividades nacionais: Marco Romeu apresenta a resolução 
existente hoje e propõe a alteração de texto em alguns artigos da resolução. Nesta 
resolução de eventos não estão contemplados cursos de formação. A proposta de 
alteração na resolução foi aprovada unanimemente pelos conselheiros. O CAN 
encaminha que Altamiro irá coordenar o Grupo de Trabalho para elaboração de um 
estudo da resolução que estabelecerá critérios para taxas de eventos nacionais para 
ser apresentado na próxima reunião do CAN. Irão compor este Grupo de Trabalho os 
conselheiros: André, Márcio, Winder, Marangoni, Vendramini e Ana. 
 
15. Resolução do Curso de Proteção Infantojuvenil: David apresenta a proposta de 
estabelecer a obrigatoriedade de participação no curso de Proteção Infantojuvenil para 
inclusão e renovação de registro escoteiro de escotistas e dirigentes institucionais. As 
inclusões deverão participar do curso no momento da solicitação do registro escoteiro. 
Os já associados deverão concluir este curso durante o ano de 2014, para que seja 
pré-requisito para a renovação de 2015. O CAN determina que seja obrigatório para 
todos os associados maiores de 18 anos, exceto o contribuinte benemérito. Aprovada 
a resolução por unanimidade.  
 
_____________ 
 
Domingo, 24 de novembro. 
 

 16. Grupo de Trabalho do Planejamento Estratégico: Jonathan apresenta um 
resumo do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo GT, que visa o aprimoramento 
do planejamento estratégico da instituição. Foram apresentadas as propostas das 
ferramentas que se pretende utilizar na análise e elaboração do planejamento. A 
pedido do CAN, o GT se compromete em apresentar o cronograma de trabalho, de 
elaboração do novo Planejamento Estratégico, durante a próxima reunião do CAN, 
que acontecerá no Congresso Nacional Escoteiro em 2015. Márcio sugere que seja 
convidada novamente a consultora Neusa Zimmermann, que auxiliou na elaboração 
do atual planejamento estratégico (2011-2015). 
 
17. Grupo de Trabalho de Resoluções do CAN: Winder faz o relato do grupo de 
trabalho, informando que foi realizado um levantamento das resoluções existentes 
para verificar as resoluções que continuam ativas e as que foram incorporadas na 
revisão do POR. A próxima etapa do grupo de trabalho será estudar as resoluções que 
podem ser condensadas para reduzir o 
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número de resoluções em vigor. As propostas serão apresentadas na próxima reunião 
do Conselho para serem validadas pelos conselheiros. 
 
18. Grupo de Trabalho de Avaliação: Rogério apresenta as linhas de ação definidas 
pelo Grupo de Trabalho para avaliar o planejamento estratégico. As linhas são: 
desmistificar o conceito de avaliação para melhoramentos contínuos; benchmarketing; 
migrar todas as entrada de dados para o SIGUE ou compartilhar banco de dados; 
revisar e promover a implementação “Façamos um Plano de Grupo”; 
compartilhamento de informações com outros Grupo de Trabalho do CAN; e pesquisa 
simplificada. Os próximos passos do Grupo de Trabalho será a elaboração do plano 
de trabalho. 
  

19. Grupo de Trabalho Posicionamento Institucional: Altamiro inicia a sua 
apresentação comentando da necessidade da instituição se posicionar diante de 
alguns assuntos. Segundo Altamiro, esta ação é fundamental para ocupar espaços 
políticos. O GT atualmente tem em pauta o tema da homoafetividade, demandada pela 
Carta de Natal da Rede Nacional de Jovens e encaminhada ao CAN. A ideia é de que 
seja feita uma consulta pública com os associados sobre este tema para conhecer 
como os membros da UEB o compreendem. Foi apresentada ao conselho a proposta 
de questionário que se pretende utilizar na consulta pública. O CAN solicita que o GT 
consulte instituições que atuem com esta temática, como a ABGLT, para auxiliar na 
elaboração das perguntas que compõe este questionário. Altamiro comenta que 
durante o último JOTI foram lançadas duas perguntas para serem respondidas pelos 
participantes do evento sobre esta temática e apresentou algumas das respostas para 
exemplificar. Altamiro alerta sobre o cuidado que é necessário ter para analisar as 
informações, para que o preconceito individual não induza o resultado. 
 
 
20. Resolução que disciplina a prática do Escotismo: David e Celso apresentam a 
proposta de resolução que estabelece a prática do Escotismo para 2014. O CAN 
delibera para que o Escritório Nacional realize um estudo sobre o processo de 
transição para as faixas do público isento para o registro escoteiro de 2015. Aprovada 
a resolução por unanimidade. Altamiro lembra que no relatório anual da UEB Nacional 
deverá constar na lista dos Grupos Escoteiros somente os que receberam o certificado 
de funcionamento no respectivo ano. 
 
 
21. Resolução que regulamenta requisito para ingresso e permanência do adulto 

no Movimento Escoteiro: Júlio apresenta a proposta de resolução. O Escritório 
Nacional deverá providenciar espaço de inclusão no SIGUE das certidões negativas 
de forma opcional em 2014, se tornando obrigatório nos próximos a partir de 2015. No 
momento da votação houve 10 votos a favor, nenhum voto contra, um voto de 
abstenção. Ausência de dois conselheiros no momento da votação. Um dos 
conselheiros ausentes foi substituído pela Ana Marcelino, que é suplente do CAN. O 
CAN solicita que o Escritório Nacional elabore uma cartilha informativa sobre o adulto 
que queremos, incluindo as determinações desta resolução.  
 
 
22. Informe da Rede Nacional de Jovens: Mariana e Lucas informam que haverá 
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jovens atuando na Equipe Nacional de Atualização Permanente do Programa (ENAP) 
para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pela equipe. Haverá um processo seletivo 
coordenado pela Vanessa Randig, coordenadora da ENAP, para escolher quem serão 
os jovens colaboradores. A campanha #compartilhepalavras promovida pela Rede de 
Nacional de Jovens contou com 400 participantes, arrecadou 580 livros e beneficiou 
40 instituições sociais. Tem sido desenvolvido um trabalho de expansão da rede nas 
regiões MT, MS, ES e AP e encontra-se em estudo a criação de uma rede específica 
em Alto Solimões. Com o apoio da área de relações institucionais está havendo uma 
aproximação institucional com a ONG ENGAJAMUNDO, para desenvolvimento de 
futuros trabalhos em conjunto. O Encontro Nacional de Jovens, que tem como tema: O 
mundo que queremos, será realizado nos dias 7 e 8 de dezembro, em São Paulo, com 
o apoio da DEN Atualmente se tem confirmada a participação de 53 pessoas de 11 
Regiões Escoteiras. 
 
23. Informe da Comissão Estatuinte: Cris inicia a sua apresentação listando os 

membros que compõe a comissão: André Carreira (RJ), Antônio César Oliveira 
(GO), Antonino Pio (MA), Cristine Ritt (RS), Carlos Frederico (RJ), Ivan Nascimento 
(RN), Márcio Cavalcanti Albuquerque (DF), Rubem Suffert (DF) e Rubem Tadeu 
Cordeiro Perlingeiro (RJ), David Ortolan (EN), Marco Romeu (DEN) e convidado 
Alessandro Garcia Vieira (DF). A comissão estuda a proposta de um modelo novo 
para a UEB. Neste novo modelo se pretende legitimar e regulamentar a estrutura dos 
distritos; fomentar a qualificação dos membros que ocupam instâncias de decisão; 
estudar um novo modelo de processo eleitoral para a escolha dos conselheiros 
nacionais; propor  uma nova organização das estruturas nacionais e regionais, visando 
uma gestão mais integrada; propor uma integração da personalidade jurídica; restringir 
duplicidade de cargos nos níveis; repensar o atrelamento do  Núcleo Nacional de 
Jovens Líderes na estrutura da instituição. Está aberto até janeiro o processo de 
consulta sobre o estatuto ao associado no site da instituição. Cris informa que a 
comissão recebeu até o momento algumas contribuições, mas ainda não foram 
organizadas pela comissão. Foi agendada uma nova reunião para fevereiro, para 
consolidar as propostas recebidas. Está sendo prevista a realização de um seminário 
durante o Congresso Nacional 2014, em Belo Horizonte, para apresentação e 
discussão das propostas. 
 
  
24. Proposta de alteração na resolução 003/2011 que trata sobre condecoração e 

recompensas: Vendramini e Sonia Jorge, membros da comissão de condecorações e 
recompensas, apresentaram as propostas de alteração da resolução que foram: a) 
nome da resolução de “Concessão de Condecorações e Recompensas” para 
“Concessão de Reconhecimento e Condecorações”. b) Medalha de Gratidão: na 
Resolução atual não deixa claro quem solicita. Foi proposto que seja a Unidade 
Escoteira Local, a Região Escoteira e a Direção Nacional que podem solicitar; ”. c) 
Medalha de Gratidão: a Resolução não determina um interstício entre um grau e outro, 
mas o Manual de Reconhecimento traz esta informação. Proposta de que sejam 2 
anos para pedir grau bronze e 3 anos de interstícios para os graus prata e ouro. d) 
Medalhas de Bons Serviços: O troféu Longevidade substitui todas estas medalha para 
as UEL’s e Regiões. Proposta de excluir a previsão destas medalhas para UEL’s e 
Regiões. e) Medalha Velho Lobo: o troféu Longevidade substitui esta medalha para as 
UEL’s e Regiões. Proposta de excluir a previsão desta medalha para UEL’s e Regiões. 
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f) Medalha Tiradentes que atualmente tem em seu texto: “A Medalha Tiradentes, instituída 
em homenagem ao protomártir da independência, é concedida a associados do Movimento Escoteiro, 
Regiões Escoteiras ou Unidades Locais. Não há necessidade de que o associado ou órgão escoteiro 
tenha recebido qualquer medalha de gratidão em qualquer grau anteriormente”. Proposta de 
alteração de texto para: “A Medalha Tiradentes, instituída em homenagem ao protomártir da 
independência, é concedida a associados do Movimento Escoteiro, por atos que demonstrem ações de 
caráter excepcional e devotamento ao dever, nobreza de caráter e de sentimentos, elevado espírito 
escoteiro ou relevantes serviços à causa escoteira (passar para todas a medalhas de mérito)”.  g) 
Medalha Tiradentes: proposta de que a Medalha Tiradentes seja concedida a 
associados do Movimento Escoteiro portadores da Medalha Cruz de São Jorge há 
pelo menos 5 anos e que tenham prestado novos e relevantes serviços ao Movimento 
Escoteiro em nível nacional. h) Medalha Cruz de Valor Caio Vianna Martins: 
proposta de padronizar o nome em todas as citações no manual e outros 
documentos, ser concedido somente para associados do Movimento Escoteiro 
(retirada a previsão para órgão escoteiros). i) Medalhas “post mortem”: 
Proposta de exclusão do texto “(...) ficam dispensados os requisitos relativos à conquista prévia 

de qualquer outra condecoração e cumprimento de prazos intersticiais (...)”. j) Uso das medalhas: 
proposta de remeter o uso das medalhas para o Manual de Reconhecimento. 
k) Composição da Comissão: proposta de exclusão de um trecho do texto: “Os 
membros têm mandato de um ano, podendo ser reeleitos, sendo todos os membros da comissão 
nomeados pelo CAN, em sua reunião durante a Assembleia Nacional”. Proposta de texto:  “Os 
membros têm mandato de um ano, podendo ser reeleitos, sendo todos os membros da comissão 
nomeados pelo CAN”. A comissão solicita melhoria na redação, reorganização dos 
artigos, revisão do Manual de Reconhecimento e envio do texto final em 
formato virtual para apreciação do CAN. O CAN aprova as alterações 
propostas pela comissão e autoriza que faça as adequações necessárias nos 
documentos para seja aprovada por meio eletrônico. O CAN solicita ao 
Escritório Nacional que no momento em que seja concedida medalha “post 
morten” seja inserida a informação no Meu Sigue do ex-associado.  
 

25.  POR: Luiz Cesar apresenta o projeto gráfico do documento POR, elaborado 
pelo Escritório Nacional. Na semana seguinte será enviado o documento 
finalizado para o presidente do CAN. O CAN aprova o projeto gráfico com a 
sugestão de alteração da capa do documento.   

26. Resolução que regulamenta o período de transição diante da mudança de 

distintivos: Luiz Cesar faz a apresentação da proposta de resolução que 
regulamenta a mudança de distintivos durante o período de transição com a 
aprovação do novo POR. Resolução aprovada por unanimidade. 

27. Curso em Benjamin Constant/AM: Altamiro faz um relato e apresenta 
imagens sobre o projeto e peculiaridades de dirigir um curso nesta região do 
País. O curso aconteceu em novembro, na cidade de Benjamin Constant, pelo 
projeto Escotismo Amazônico. que recebe o apoio do Banco da Amazônia e do 
Programa Mensageiros da Paz. Além do Altamiro, a equipe do curso foi 
composta por membros da Equipe Regional de Formação da Amazonas e Vitor 
Augusto Gay, gerente de Programa Educativo da UEB.  
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Márcio informa que a próxima reunião do CAN será realizada durante o 
Congresso Escoteiro Nacional, em Belo Horizonte/MG, agradece a presença e 
o empenho de todos e encerra esta reunião. 

 
 

 

Márcio A. Cavalcanti de Albuquerque 

Presidente do Conselho de Administração Nacional 
 


