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UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 
 

Data e Local: 30 e 31 de agosto de 2014, na sede da Região Escoteira do Distrito Federal, em Brasília - DF.- 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Marcio A. Cavalcanti de 

Albuquerque (Marcio), Vice-Presidente - Sonia Maria Gonçalves Jorge (Sonia), e Conselheiros: Altamiro 
Vilhena (Altamiro), André Santos Carreira (André), Antonino Pio de Carvalho Sobrinho (Pio), Bráulio André 

Dantas da Silva (Bráulio), Cristine Bohrer Ritt (Cristine), Jonathan Hugh Govier (Jonathan), José Pracilio da 

Silva Filho (Pracilio), Luiz Fernando Vendramini (Vendramini), Maurício Roth Volkweis (Maurício), Rogério de 
Lima Assunção (Rogério); Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra) e Winder Oliveira Garcia (Winder). O 

suplente Júlio Cesar Teixeira Crivellari (Júlio). Representantes Áreas Geográficas: Norte - Miguel Ney 
Carvalho de Oliveira (Miguel), Sul - Sergio Marangoni Alves (Sergio), Sudeste - Lívio Jorge (Lívio), Nordeste - 

Ana Maria Teixeira Marcelino (Ana Marcelino). Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes: 

Leandro Lunelli (Leandro) e Mariana Bastos de Almeida (Mariana). Diretoria Executiva Nacional - DEN: 
Diretor Presidente – Marco Aurélio Romeu Fernandes (Marco Romeu), 1o Vice-Presidente - Renato Bini (Bini) 

e 2o Vice-Presidente Rafael Rocha de Macedo (Rafael). Outros participantes: Felipe de Paulo - Comissário 
Internacional (Felipe), Fernando Brodeschi - Membro do Comitê Escoteiro Mundial (Fernando) e Alessandro 

Garcia Vieira (Alessandro) - da Comissão Estatuinte. Profissionais do Escritório Nacional: Secretário Geral 
- David Marcial Ortolan (David), os Gerentes Nacionais: Luiz César de Simas Horn (Luiz César) e Celso 

Ferreira Filho (Celso), e o Advogado Daniel Dammski Hackbart (Daniel). --------------------------------------------- 

1. Abertura da Reunião - Às 10h00 do dia 30 de agosto de 2014 o presidente Marcio abriu a reunião com 
saudação à Bandeira, e Sandra efetuou a oração de abertura. ---------------------------------------------------------- 

2 - Registros das decisões virtuais – O presidente Marcio solicitou para que se registrassem em Ata as 
decisões tomadas virtualmente pelo CAN, que foram: a) Aprovação das alterações nas Diretrizes Nacionais de 

Gestão de Adulto; e b) Posicionamento da UEB diante das propostas de deliberação a ser votadas na 

Conferência Mundial. Também confirmou a aprovação da Ata da reunião anterior, já submetida aos 
conselheiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Informes da DEN: Marco Romeu destaca que, com a existência dos relatórios bimestrais que a DEN 
envia ao CAN, os informes serão restritos aos assuntos mais relevantes. A DEN informou sobre os seguintes 

itens: a) Atual situação do CCME - Rafael relata as tratativas atuais, com objetivo de manter o CCME 

ligado aos Escoteiros do Brasil e, por outro lado, melhorar suas condições, e diz que depois dos estudos 
pedidos pelo próprio CAN, verificando-se que não existem pendências relevantes, chegou-se a uma proposta, 

que conta com simpatia do CCME, e que consiste em candidatar a atual DEN como diretoria do CCME, e 
iniciar uma ação progressiva de aproximação. Submete ao CAN os passos para isso: 1. Manutenção da 

personalidade jurídica do CCME; 2. Alteração do Estatuto, atribuindo a gestão do CCME à Direção Nacional da 
UEB; 3. Os associados do CCME passarão a ser os Associados da UEB, para fins de alterações Estatutárias; 4. 

Ampliação do Conselho Consultivo do CCME, que terá as mesmas atribuições que estão no Estatuto do CCME, 

exceto as de natureza disciplinar; 5. Transferência da gestão financeira do CCME para o Escritório Nacional da 
UEB; 6. Designação de uma Diretoria Local do CCME pela Direção Executiva Nacional da UEB, mediante oitiva 

do Conselho Consultivo do CCME; Elaboração de um Planejamento Estratégico de Gestão do CCME; 7. Criação 
da figura do “Presidente de Honra”, envolvendo a Marinha do Brasil nesse processo; 8. Instituição de uma 

Equipe Nacional de Colaboradores que terá como objetivo captar recursos para o CCME; e, 9. Utilizar toda a 

estrutura de Comunicação da UEB para captar recursos para o CCME. Marcio coloca a palavra à disposição 
dos conselheiros. Sergio pergunta sobre o mandato do CCME e Rafael explica que não há coincidência de 

mandato com a DEN, e as candidaturas serão das pessoas, mas que se houver disposição institucional a nova 
DEN assumirá no futuro. Vendramini reforça importância de conservar a memória, mas salienta que quem 

assumir terá bastante trabalho, razão pela qual é muito importante trazer este compromisso para a 
instituição; fala da necessidade estratégica de manter a Marinha do Brasil como participante e apoiadora do 

CCME. Pio questiona se já aconteceu alguma manifestação da Marinha dizendo que quer o espaço hoje usado 

pelo CCME, e Rafael explica que há uma cooperação histórica da Marinha e se quer manter isso, e que não 
houve manifestação neste sentido, mas apenas de que não irão substituir os funcionários quando os atuais 

saírem. Reforça que os atuais dirigentes do CCME têm receio de que alguma nova direção da instituição 
possa tomar rumos diferentes da finalidade atual. Sônia propõe que conte ponto no Grupo Padrão o fato dos 
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Grupos se filiarem ao CCME. Mariana diz que conhece bem o trabalho do CCME e tem certeza de que o apoio 

da Marinha continuará. Marcio reforça que é importante ter um projeto mais ousado para o CCME. Marcio 

submete ao CAN a proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade. b) Eventos - David informa 
que já existem 4.110 inscritos no VI Jamboree Nacional Escoteiro, dos quais 715 com alguma pendência. Para 

o 23o Jamboree Mundial do Japão, em 2015, já constam 605 inscritos, dentre os quais 94 com alguma 
pendência. Também apresenta o resultado financeiro do II Moot Interamericano, realizado pela UEB, que foi 

positivo, superando as expectativas, graças ao trabalho da organização e apoio das equipes que atuaram nas 
rotas. c) Mobilização de recursos - David relata a estrutura montada e as fontes de recursos buscadas, 

mostrando o que já existe de projetos colocados e valores já empenhados e que se espera receber. Houve 

vários comentários no sentido de dirimir dúvidas. David também relata os projetos de captação para eventos, 
em especial o Moot Interamericano e Jamboree Nacional. Relata as ações relacionadas às Leis de Incentivo, 

informando que o projeto do JOTI foi aprovado para captar recursos pela Lei Rouanet, e as outras 
possibilidades em andamento ou sendo elaboradas. Apresenta os projetos apresentados ao Ministério de 

Educação e para emenda parlamentar. Também apresenta as parcerias comerciais já formalizadas e as em 

andamento. Marco Romeu informa a constituição de uma nova equipe executiva subordinada à DEN, para 
trabalhar em mobilização de recursos, coordenada por Celso Menezes. d) Relatos da ENRI - Felipe, 

comissário internacional, informou as ações realizadas na área, destacando: 1) Participação do Brasil no 
Interamerican Leadership Training 2014, com indicação de Fernanda Gazola e Henrique Messias. 2) 

Participação na Conferência Escoteira Mundial, na Eslovênia, contando com uma grande delegação de 30 
pessoas, destacando as discussões, debates prévios e preparação. Cita a reunião da Comunidade Lusófona, 

desdobramentos e ações previstas. Maurício sugere que os escotistas das tropas que irão ao próximo 

Jamboree sejam melhor instruídos para a reunião lusófona. Felipe relata as reuniões e contatos realizados 
durante a Conferência e os benefícios para os Escoteiros do Brasil. Informou os resultados das eleições e 

votações, os países escolhidos para os próximos eventos mundiais, e o novo comitê escoteiro mundial, que 
conta com a participação do Fernando Brodeschi. Fala dos vários resultados tangíveis e intangíveis obtidos na 

Conferência. Finaliza com informe sobre a participação do Brasil nos próximos eventos mundiais. e) 

Escotismo Amazônico - David apresenta o novo vídeo sobre o projeto. f) Crescimento - Cristine 
apresenta dados do efetivo, que apresenta uma grande redução de registrados como isentos, mas que 

mostra um crescimento no número de pagantes. Marco Romeu reforça que não houve alteração dos critérios 
de registro de isentos, mas apenas a dinâmica de encaminhamento. Marcio enfatiza que se faz necessário 

uma análise melhor sobre o sistema de registro. Altamiro explica que a Equipe de Crescimento está presente 

em todas as Regiões, e que algumas têm bons esquemas montados, também apoiando a ideia de fazer mais 
estudos sobre a questão. g) Métodos Educativos - Luiz Cesar apresenta as últimas ações de programa 

educativo, gestão de adultos e eventos ligados à área. h) Informes diversos - Marco Romeu informa sobre 
a contratação de um gerente comercial sênior; atualização dos valores de venda do vestuário; eleição da UEB 

como titular e suplente do CONJUVE, com a designação de Rafael Matias como representante; aproximação 
de novo processo de eleição no CONANDA, onde somos suplente; situação da Região de Pernambuco e 

reunião da assembleia extraordinária realizada; Encontro de Profissionais Escoteiros que acontecerá de 9 a 11 

de outubro em Curitiba; Edital para abrir propostas de local para sediar a Aventura Sênior Nacional de 2017 e 
Jamboree Nacional de 2018. Braulio questiona sobre os processos disciplinares da Região de Pernambuco, ao 

que Marco Romeu informa que a Comissão Nacional de Ética e Disciplina ainda não emitiu parecer, mas que 
lhe foi prometido que isso acontecerá na próxima segunda-feira. ------------------------------------------------------ 

4. Estatuto - Debate e sugestões - Alessandro Vieira, em nome da Comissão Estatuinte, apresentou os 

pontos principais da proposta de novo estatuto. Foram feitas várias intervenções, a partir dos destaques 
feitos pelos conselheiros. O CAN decide que alguns temas serão regulamentados por resolução, tal como o 

processo de eleição e/ou nomeação da DEN, bem como um sistema de capacitação dos eleitos como 
conselheiro nacional. Os pontos divergentes foram votadas e incluídos no documento que a Comissão 

Estatuinte deverá finalizar para reapresentar ao CAN na próxima reunião de novembro/2014. -------------------- 
5. Intervalo noturno - Conforme agenda, às 22 horas a reunião foi suspensa pelo presidente do CAN, com 

convocação para dar continuidade às 8h30min do dia seguinte. No dia 31, às 8h30min, o presidente deu por 

reaberta a reunião e sequencia da agenda programada. ----------------------------------------------------------------- 
6. Informes de Fernando Brodeschi - Fernando agradeceu o apoio que recebeu do CAN e da DEN, na sua 

candidatura ao Comitê Mundial, que resultou em sua eleição. Em seguida faz apresentação dos novos 
conceitos adotados pela Conferência Escoteira Mundial, com ênfase na nova Visão do Escotismo, com meta 
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para 2023. Destaca as prioridades para atingir a visão e se coloca à disposição para os conselheiros que 

desejarem mais informações. Marcio propõe que se prepare algum aprofundamento sobre estes novos 

conceitos para próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Informe dos Grupos de Trabalho - Os coordenadores dos GTs fizeram suas apresentações. Altamiro 

iniciou com Posicionamento Institucional, explicando alguns dados sobre a forma da pesquisa via SIGUE 
sobre homoafetividade, e apresentando os resultados preliminares da pesquisa. Altamiro também informa 

que o GT recebeu outras demandas, que estão aguardando posicionamento devido ao excesso de tarefas, 
destaca também a importância da chamada da Pesquisa no site oficial dos Escoteiros do Brasil, para 

assegurar uma maior participação dos associados.  Jonathan informa sobre Planejamento Estratégico, 

relatando o resultado da oficina realizada no Congresso Escoteiro Nacional, onde se trabalhou o tema de 
Missão e da Visão. Também relata a tentativa de identificar como as pessoas de fora do Movimento percebem 

o escotismo. Propõe um trabalho com o Escritório Nacional para fazer um diagnóstico do Planejamento atual. 
Marcio solicita informações sobre as próximas etapas, sugerindo um encontro amplo no próximo ano, 

incluindo os presidentes regionais, membros do CAN, DEN e Escritório Nacional. Winder e Julio informam do 

trabalho do GT Resoluções do CAN, no levantamento das resoluções válidas, com a retirada do site das 
vencidas ou revogadas. Relata sobre proposta de revisar e fundir resoluções que tratam de temas 

semelhantes, bem como de revisar as que necessitam de mudanças e elaboração de uma resolução sobre 
fechamento de Grupos Escoteiros. O GT de Avaliação do Planejamento Estratégico fez informes por 

meio de Rogério e David, relatando sobre o sistema que está sendo montado, de maneira que todos os níveis 
produzam informações que complemente a avaliação. ------------------------------------------------------------------- 

8. Informe da Rede Nacional de Jovens Líderes RNJ - Mariana e Leandro informam dados sobre o 

Fórum Nacional de Jovens Líderes, com 62 participantes de 14 Regiões, e os principais pontos tratados, 
destacando o troféu de Rede Padrão, a alteração de marca, as recomendações apresentadas e os novos 

eleitos para o Núcleo de Jovens. Também apresentam os principais pontos da participação brasileira no 
Fórum Mundial de Jovens. Informam sobre o próximo Encontro Nacional de Jovens Líderes, que acontecerá 

de 21 e 22 de novembro deste ano, em Brasília. Terminam informando os projetos concluídos e os que estão 

em andamento. Fernando Brodeschi parabeniza o NNJL e a Rede, e ressalta a participação no Fórum Mundial. 
Felipe registra a excelente participação do Brasil no Fórum Mundial de Jovens. Vendramini questiona sobre as 

respostas sobre as recomendações feitas pelo Fórum, ao que Marco Romeu informa que a questão de baixar 
custo do próximo Congresso já está sendo trabalhada bem como a resposta às demais recomendações. ------- 

9. Informes da Comissão de Recompensas e Condecorações - Sônia coloca que a Comissão defrontou-

se com uma questão, na Resolução sobre recompensas e condecorações aprovada, que precisa de uma 
reflexão. Refere-se à possibilidade que se abria ao Grupo Escoteiro de fazer concessão de medalhas Gratidão, 

Bons Serviços e Cruz de São Jorge sem qualquer aprovação regional, propondo que essas concessões sejam 
de competência regional. Houve várias manifestações, a partir do que o presidente Márcio encaminhou para 

votação sendo a proposta aprovada por 9 votos a favor, 3 contra e 1 abstenção. Na sequência Sonia relata as 
medalhas aprovada desde a última reunião do CAN. ---------------------------------------------------------------------- 

10. Resolução sobre Abertura de Novos Grupos Escoteiros - Marcio informa que a proposta foi 

previamente enviada aos conselheiros, e que decidiu-se que deve ser discutida presencialmente. Vendramini 
manifesta opinião de que a resolução já é atendida por outros instrumentos legais, não sendo necessária. 

Ocorreram várias manifestações acordou-se que uma questão importante é que se proceda um registro 
provisório. Marcio encaminha para que a votação seja feita por meio virtual, aguardando o texto final que 

será encaminhado pelo Daniel (EN). Proposta com concordância de todos. ------------------------------------------- 

11. Informes das áreas Geográficas - Ana Marcelino, em nome da Área Nordeste, disse que não havia 
muito a informar, a não ser o apoio que vem dando à equipe organizadora do 10° Encontro Nordeste de 

Escotistas e Dirigentes a ser realizado em Aracaju/Se, de 12 a 14 de setembro e que os resultados e 
encaminhamentos de mais este encontro serão informados na próxima reunião do CAN. Sergio informa pela 

Área Sul da reunião de diretorias realizadas, em que decidiu-se ações conjuntas de eventos e cursos, 
compartilhado calendários, e que será realizado em julho de 2015 o Camporee Sul em Curitiba. Informa que 

já está escolhido o novo representante da área geográfica, que é o Ricardo Kontz. Livio, pela Área Sudeste, 

informa da reunião de direções regionais realizada, do trabalho de avaliação da proposta estatutária, e das 
ações conjuntas. Relata que na reunião foram apontadas críticas das demais Regiões ao atendimento do 

Escritório Nacional. Informa as providências que estão sendo tomadas para realizar o próximo Congresso 
Escoteiro para diminuir custos. Miguel fala pela Área Norte, informando que a principal atividade que se 
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trabalha é a realização do EDEN – Encontro de Dirigentes e Escotistas da Área Norte, que acontecerá no 

Amazonas, e que já tem 63 inscritos até o momento. Registra colaboração da Marinha do Brasil à Região do 

Amazonas para realização do evento. Informa os contatos entre as diretorias e projetos de ações conjuntas. - 
12. Informes adicionais - Marco Romeu informa que já está pronto um sistema piloto para administração 

patrimonial via SIGUE, que será testada na Região do Paraná. Aberto o espaço para o André Torricelli 
informar sobre o encontro de escotismo católico, realizado em julho de 2014. Os temas tratados no evento, 

terá repercussão no apoio da Igreja Católica ao Movimento. ----------------------------------------------------------- 
13. Vestuário da Modalidades do Mar - Marcio informa a proposta de produzir vestuário para as 

modalidades. Apresenta pesquisa feita com os 80 Grupos do Mar registrados em 2014 até o presente 

momento. O resultado verificou que 87% dos Grupos usam o uniforme de desembarque (camisa branca e 
calça azul), contra 12,31% que usam uniforme de embarque (camisa e calça mescla), e que essa constatação 

direcionou pela opção de novo uniforme de desembarque da modalidade, nas mesmas modelagens e opções 
do vestuário, e que será disponibilizado pela Loja Escoteira Nacional. Reforça que, por questões de viabilidade 

econômica, o CAN escolherá por apenas um dos uniformes. Cede a palavra aos que são da modalidade do 

mar, sendo que Sergio diz que o pedido é que não se extinga o uniforme de embarque. Torricelli diz que 
muitos Grupos usam ambos os uniformes, mas que a migração para a nova proposta será natural. Marco 

Romeu afirma que essa adoção só poderá acontecer em substituição ao uniforme de embarque, e destaca 
que as modalidades continuam com possibilidade de usar também o vestuário. Miguel diz que o problema 

para uso do uniforme de embarque é a obtenção do tecido, e concorda com adesão das mudanças nas 
condições citadas. Marcio lembra aos integrantes da modalidade do Mar que os distintivos devem seguir o 

padrão estabelecido no P.O.R., sem nenhuma alteração. Marcio encaminha a votação de alterar o uniforme 

do Mar para a parte superior em branco e inferior azul marinho (uniforme de desembarque da modalidade), 
utilizando todas as opções de modelagem e corte que hoje existem para o vestuário. Colocada em votação a 

proposta que foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- 
14. Atividades Externas das Unidades Escoteiras Locais - Márcio o alerta sobre cuidados com a 

segurança em atividades externas, devendo este assunto ser retomado na reunião de novembro. André 

sugere que o tema seja discutido também no Conselho Consultivo, sendo a proposta acolhida por todos. ------ 
15. Próxima reunião do CAN - O CAN decidiu que a reunião do mês de novembro será realizada em 

Brasília, no mesmo modelo de horários desta reunião. ------------------------------------------------------------------- 
16. Encerramento - Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada às 12 horas do dia 31 de 

agosto de 2014, com saudação às Bandeiras conduzido pelo Presidente do CAN, oração proferida por 

Antonino Pio, e agradecimentos do Presidente do CAN ao trabalho e dedicação de todos, sendo lavrada a 
presente Ata.  

 
 

Marcio A. Cavalcanti de Albuquerque  
Presidente do Conselho de Administração Nacional 

 

 
 

 

 


