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ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

 

Data e local: 27 e 28 de agosto de 2016, Brasília/DF. ----------------------------------------------------------- 

Conselheiros do Conselho de Administração Nacional (CAN) presentes: Luiz Fernando 
Vendramini (Vendramini), Jonathan Hugh Govier (Jonathan), Antonino Pio de Carvalho Sobrinho 
(Pio), José Pracilio da Silva Filho (Pracilio), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra), Winder 
Oliveira Garcia (Winder), Antonio Luis Malafaia Santos (Malafaia), Paulo Henrique Maciel 
Barbosa (Paulo), Ricardo Kontz (Kontz), Sérgio Marangoni Alves (Marangoni), Renato Bini (Bini), 
Rafael Matias de Oliveira (Matias), José Inacio de Oliveira (Inacio); Representante da Rede de 
Jovens Líderes: Mariana De Marchi Oliveira (Mariana); e, Suplentes: Francisco Neves Siqueira 
(Francisco), Andre Torricelli F. da Rosa (Torricelli). -------------------------------------------------------- 

Representantes Áreas Geográficas: Miguel Ney Carvalho de Oliveira (Miguel) – Norte, Wendell 
de Barros Dantas (Wendell) – Nordeste, Carlos Delmar Lima Lyrio (Carlos) – Centro-Oeste, Jabs 
Amilton Dutra da Costa (Jabs) – Sudeste, Paulo Vinicius de Castilhos Palma (Paulo Palma) – Sul. -- 

Diretoria Executiva Nacional - DEN: Presidente, Alessandro Garcia Vieira (Alessandro); 1º Vice-
Presidente, Ivan Alves do Nascimento (Ivan); Diretora de Métodos Educativos, Carmen Barreira 
(Carmen); Coordenador de Relações Governamentais, Carlos Frederico dos Santos (Fred); 
Comissário Internacional, Marcos Carvalho (Marcos). --------------------------------------------------- 

Escritório Nacional: David Ortolan (David) e Otto Marques (Otto). ------------------------------------- 

Justificativa de ausências: Antonio João Leitão Nunes – Conselheiro e Mariana Massaro - Rede 
de Jovens Líderes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

No horário agendado, às 8h30min, iniciou-se a reunião com a presença dos conselheiros, 
representante do Núcleo de Jovens Líderes, os representantes das áreas geográficas, membros 
da Diretoria Executiva Nacional e do Escritório Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. 

1. Abertura da reunião: Em ambiente aberto, a Presidência do CAN realizou os 
encaminhamentos de saudação às bandeiras, oração e boas-vindas, convidando os presentes 
para se dirigirem à sala de reuniões, para a continuidade dos trabalhos. ------------------------- 

2. Apreciação da pauta da reunião: Aprovação da pauta encaminhada previamente para a 
realização da 85.ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração Nacional da União dos 
Escoteiros do Brasil. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprovação eletrônica: Registro em ata das decisões do CAN aprovadas eletronicamente: 
Concessão do Diploma de Mérito Nacional e Elogio para os ex-conselheiros 2011 - 2015; 
Nomeação de Nelson Zepka Senna e Eduardo Rodrigues de Souza como membros convidados 
da Comissão Nacional de Reconhecimento e Condecorações; Definição do local da reunião do 
CAN de 27 e 28/08/2016 em Brasília - DF e da reunião de 19 e 20/11/2016 em Curitiba – PR; 
Contratação de Gerente Sênior de Relações Institucionais; Aprovação da ata da 84ª reunião 
do CAN ocorrida no dia 21/04/2016 em Campo Grande – MS; Permanência do conselheiro 
Antonio Leitão Nunes no CAN durante todo o seu mandato e com todos os direitos (voz e 
voto) e elaboração de um comunicado do CAN a todos os associados da UEB sobre o 
comportamento dos Conselheiros na Assembleia Nacional 2016 e da decisão do CAN sobre 
este caso. Com relação a este último assunto, como o comunicado aos associados da UEB 
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ainda não foi efetuado, foi acordado um prazo de 1 (um) mês para que as pessoas designadas 
(Winder, Pracílio e Mariana Massaro) finalizem o texto. --------------------------------------------- 

4. Apresentação do Plano de Ação 2016 - 2019 da Diretoria Executiva Nacional: Alessandro faz 
a introdução sobre a minuta de documento e apresenta algumas ações de destaque, 
passando por cada um dos quatro marcos estratégicos do Plano Estratégico, apoiado na 
explanação pelo Ivan, em especial no Marco Estratégico de Recursos. Alessandro comenta 
algumas ações que já foram executadas e outras que estão em execução neste momento. 
Após a apresentação de diferentes outras ações do Plano de Ação, Alessandro convida os 
conselheiros para uma apreciação mais aprofundada, mesmo posteriormente à reunião, para 
que possam encaminhar contribuições, caso necessário, para que a revisão do documento 
possa ser finalizada nos próximos dias e que o documento possa ser fechado em sua primeira 
versão de publicação/divulgação para o público interno da organização. Procedeu-se, a 
seguir, a inauguração do serviço de atendimento 0800 com uma ligação do Jonathan para o 
Escritório Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Intervalo. 

6. Palestra de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico: o GT de 
Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico do CAN convidou o Sr. Vitor 
Seravalli, Conselheiro da instituição ABRINQ e consultor de planejamento de empresas. O 
consultor avaliou o Plano Estratégico da UEB e sugeriu, dentre outras ações, uma eventual 
futura migração de alguns indicadores de processo para indicadores de resultado (impacto) 
que possam mediar a transformação causada pela execução da referida ação e que o foco 
deve ser “no que vamos conseguir com esta ação”. Sugeriu ainda o uso de ferramentas nas 
reuniões escoteiras: “World Café” e “Business Model Canvas”. Sugestão também de que os 
Escoteiros façam adesão ao “Pacto Global”. A presidência do CAN e também da DEN 
agradeceram formalmente a presença de Vitor Seravalli. ------------------------------------------- 

7. Apresentação do relatório final do GT Avaliação do Planejamento Estratégico 2011-2015: 
Paulo, representando o GT Avaliação PE 2011 – 2015 do CAN, apresentou o relatório final do 
GT. Fez menção positiva ao trabalho de monitoramento realizado pela DEN/EN no período, 
também comentou da importância de que o CAN acompanhe ainda mais de perto a evolução 
para o novo período/plano estratégico. Apresentou o processo de avaliação do Plano 
realizado pelo SIGUE para todos os associados e beneficiários (excluindo-se os beneficiários 
do ramo lobinho), com resultados globais e também por categorias de associados. Paulo 
solicita o registro na ata dos nomes dos colaboradores, externos ao CAN, que atuaram nos 
trabalhos do GT, a saber, Pedro Campos (SP), Arcângelo Safanelli (SC), Daniel Santiago (RJ), 
Patricia Diniz (SP), Rogério Assunção (MG) e a voluntária Neusa Zimmermman (DF) e solicita, 
ainda, seja encaminhado certificado de agradecimento pelos serviços prestados para os 
quatro primeiros colaboradores acima referenciados. ----------------------------------------------- 

8. Discussão do Plano de Ação 2016 – 2019: Solicitação de envio de cópia digital do documento 
apreciado (como rascunho). Reflexões sobre a necessidade de avançarmos nas estratégias de 
envolvimento dos demais níveis da instituição nas ações do Plano Estratégico. Também 
reflexões sobre a necessidade de garantir o bom acompanhamento da execução do Plano, 
em especial pelo CAN, através da alimentação de informações provenientes da DEN. O 
assunto foi encaminhado para o GT de Monitoramento e Avaliação do Planejamento. -------- 
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9. Gincana Cultural Escoteira: Carmen comenta novamente sobre o projeto em execução, 
ressaltando que conseguimos prorrogar o prazo final do projeto, solicitando o envolvimento 
e adesão de todos os Conselheiros e das Unidades Escoteiras em todas as Regiões. ---------- 

10. Intervalo para Almoço. ------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Dinâmica de discussões sobre políticas institucionais – Marangoni, coordenador do GT 
conduziu os trabalhos, contando com a ação dos escotistas convidados Louise Vendramini e 
Mateus Fernandes, para apoiaram na dinâmica de coleta de contribuições dos participantes. 
Uma dinâmica com os Conselheiros trabalhando em pequenos grupos e gerando reflexões foi 
realizada, o que produziu diferentes contribuições para as diferentes políticas objeto da ação. 
O material gerado foi encaminhado para os relatores de cada grupo para elaboração de 
material a ser apresentado ao Conselho. ----------------------------------------------------------------- 

12. Intervalo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Discussões sobre políticas institucionais - Conflito de interesse e acúmulo de cargos e 
funções: das contribuições levantadas na dinâmica de trabalho, foi relatada a relevância do 
papel de conselheiro nacional, o que justificaria a busca por garantir o máximo de 
exclusividade e o mínimo de situações de dupla função (o que não seria um problema para 
posições de formação, que não envolvam gestão). Sugestão também de não haver acúmulo 
de cargos eletivos entre Nível Regional e Nacional. Como encaminhamento geral de 
contribuições desta política, o trabalho retornará para o grupo de trabalho, que deverá 
desenvolver o conteúdo até setembro, e em seguida será envolvido na análise o Conselho 
Consultivo, para apresentação posterior para o CAN deliberar. ------------------------------------ 

14. Discussões sobre políticas institucionais - Política comercial e propriedade intelectual: das 
contribuições levantadas na dinâmica de trabalho, foram levantados dois pontos que foram 
discutidos entre os participantes, para que sejam adequados na minuta utilizada como base. 
Atenção destacada para a linguagem ser fácil e acessível para qualquer leitor. Destaque 
também para buscar chancela de órgãos fiscalizadores envolvidos. Também houve reflexão 
para que a política apresentada seja ajustada para atender exclusivamente uma política de 
Administração das Lojas Escoteiras e que outro documento seja elaborado para atender um 
escopo mais amplo (que não só a Loja Escoteira), para poder abranger todo o espectro 
comercial dos Escoteiros do Brasil. Como encaminhamento geral de contribuições desta 
política, o trabalho retornará para o grupo de trabalho, que deverá adequar o conteúdo dos 
destaques até o dia seguinte e, em seguida, será apreciado para deliberação em virtude de a 
DEN já ter sido discutido previamente o conteúdo do documento com as Diretorias de 
Regiões Escoteiras que possuem lojas físicas instaladas. -------------------------------------------------- 

15. Discussões sobre políticas institucionais - Política eleitoral: das contribuições levantadas na 
dinâmica de trabalho, foram relatados três destaques: iniciando pela necessidade de passar 
questões de impacto estatutário na minuta de documento para oportuna apreciação de 
Assembleia (pelos impactos que serão gerados nesta); sugestão de retirar os cursos de 
qualificação para participação em eleições; e, o terceiro trata do prazo de campanhas, 
determinando um prazo adequado em resolução. Observação de que se não for aprovado 
até o final da próxima reunião do CAN, não será aplicado para as Assembleias Regionais e 
Nacional imediatamente posteriores (de 2017). Como encaminhamento geral de 
contribuições desta política, o trabalho retornará para o grupo de trabalho, que deverá 
desenvolver o conteúdo até setembro, e em seguida será envolvido na análise o Conselho 
Consultivo em outubro, para apresentação posterior para o CAN poder deliberar. ------------- 
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16. Conclusão da dinâmica de discussões sobre políticas institucionais: após os representantes 
de cada subgrupo apresentarem as contribuições de Políticas Institucionais, a presidência do 
CAN e também a coordenação do GT agradeceram formalmente a presença de Louise 
Vendramini e Mateus Fernandes. Os coordenadores e membros dos subgrupos também 
receberam agradecimentos formais. ------------------------------------------------------------------- 

17. Discussão do Modelo da Assembleia e do Congresso Escoteiro Nacional a partir de 2018: o 
GT de Atividades Nacionais informou que ainda está finalizando o processo de análise de 
modelo e de construção da proposta de Modelo da Assembleia e do Congresso Escoteiro 
Nacional, ajustando a apresentação dos materiais até a próxima reunião do CAN. Malafaia e 
Paulo informaram a atualização dos trabalhos, com a formação de subgrupos para cada 
evento nacional, buscando sempre garantir as premissas de tornar os eventos mais acessíveis 
para os associados, ainda garantindo que os eventos contribuam com a sustentabilidade da 
instituição. Paulo informa que uma nova consulta para os associados está sendo montada, 
com base em três modelos diferentes, com base nisto será proposta a política de eventos 
nacionais. Este é um trabalho que exigirá um período maior para elaboração e com a inclusão 
do Conselho Consultivo nas discussões, devendo estar consolidado em 2017. Como a questão 
da Assembleia e Congresso Nacional de 2018 demandam uma decisão mais urgente, 
Alessandro sugere a realização de um evento-teste, que possa servir de subsídio para a 
tomada de decisão em relação ao modelo a ser adotado. O CAN então delega para a DEN, 
conjuntamente com o GT, a definição de local e formato da Assembleia (que é estatutária) e 
do Congresso (que tem a função de formação) de 2018. -------------------------------------------- 

18. Promessa Escoteira para não cristãos: Matias, representando o GT de Posicionamento 
Institucional, apresentou o resultado dos estudos que foram conduzidos, desde que a 
demanda chegou ao GT. Foi construída e apresentada uma sugestão de texto, com base em 
estudos de documentos como as “Diretrizes Para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso” 
da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Matias comenta as quase 80 
manifestações espontâneas recebidas pelo “Fale conosco” do website dos Escoteiros do 
Brasil, como uma das principais manifestações recebidas de forma espontânea dos 
associados, de um assunto debatido pelo Conselho e que constou em Ata, sem ter sido 
gerada nenhuma outra divulgação ou consulta institucional. Matias convida Mariana para 
apresentar os resultados de pesquisa realizada com os associados pela Rede Nacional de 
Jovens Líderes sobre este tema, que em seguida relata um resumo dos resultados da 
pesquisa. Vendramini e outros membros do Conselho recomendam que haja consulta à 
Equipe de Espiritualidade, para que se verifique o conteúdo do trabalho desenvolvido e se 
obtenha o retorno da área executiva que solicitou a realização do estudo ao CAN. Torricelli 
recomenda que organizações confessionais sejam consultadas, em especial aquelas parceiras 
e/ou próximas, para obter retorno delas também a respeito da sugestão de texto do GT. Bini 
recomenda que o GT verifique com outras instituições a forma de tratar este assunto, como 
os Alcoólicos Anônimos, que também trabalham com a dimensão da espiritualidade em seu 
método. Alessandro sugere que Rubem Süffert seja integrado ao GT como consultor, tendo 
em vista que participou ativamente das discussões sobre os Fundamentos do Escotismo 
Brasileiro, tendo inclusive publicado livro tratando do tema. O GT sugere apresentar ainda no 
mês de setembro deste ano uma proposta de resolução com textos de promessas escoteiras 
para serem apreciados pelo CAN. ----------------------------------------------------------------------- 

19. Informes da Rede Nacional de Jovens Líderes: Mariana, representante do Núcleo Nacional 
de Jovens Líderes, relata avanços dos trabalhos da Rede, como o desenvolvimento dos 
trabalhos de alguns Núcleos Regionais de Jovens: Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. 
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Apresenta, também, os exemplos, como um relato das boas ações que estão sendo 
desenvolvidas nos Núcleos Regionais. ------------------------------------------------------------------- 

20. Coquetel de inauguração da Loja Escoteira: Vendramini interrompeu a reunião do CAN, 
convidando os presentes para o local de inauguração da nova Loja Escoteira no DF, quando a 
Diretoria Executiva Nacional conduziu a cerimônia. Com breves palavras iniciais sobre o 
histórico de desenvolvimento do projeto, bem como agradecendo ao corpo profissional 
presente e à Diretoria Regional do DF, na pessoa do Diretor Presidente Regional Márcio 
Albuquerque, Alessandro conduziu a cerimônia comentando que a Loja Escoteira no DF 
passou a ser operada pela Direção Nacional da UEB, a exemplo do que já ocorre no Paraná e 
foi integralmente reformada, criando-se um layout que servirá de modelo para as outras 
unidades a serem instaladas no país. Encerradas as falas, a Loja Escoteira foi inaugurada e foi 
oferecido um singelo coquetel aos presentes, que foram convidados para conhecer as novas 
instalações da loja. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

21. Intervalo para Jantar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Relato sobre a participação dos Escoteiros do Mar as Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro: 
Segundo Torricelli, os Escoteiros do Mar foram procurados pelo Comitê Olímpico, para 
auxiliar nas competições de vela. Informou que um termo de parceria foi firmado com o 
Comitê Olímpico através do CCME. Realizou uma apresentação de fotos da participação dos 
Escoteiros no evento, os quais também montaram um stand para orientação de nós de 
marinharia avançados e todo o custo será reembolsado pelo Comitê Olímpico. O relato foi 
de que a repercussão da presença dos Escoteiros no evento foi muito boa, e a solicitação é 
de que o stand seja também utilizado durante as Paraolimpíadas. Vendramini parabenizou 
pelo belo trabalho realizado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Patrocínio do CCME: Winder levantou um questionamento a respeito de repasses da UEB 
para o CCME. Ivan esclareceu que houve o envio de um primeiro contrato de patrocínio há 
meses, para apreciação do CCME, para estabelecer a relação formal entre as instituições e 
viabilizar os repasses. Não concordando com algumas cláusulas da minuta, o CCME não havia 
retornado o assunto nas semanas posteriores, sendo que enviou uma minuta revisada, que 
agora será apreciada pela DEN para retorno de posição ao CCME. Torricelli explicou que a 
diretoria do CCME vem realizando conversas telefônicas e trocas de e-mail logo que se 
iniciou a gestão da DEN, quando  foi suspenso o repasse da contribuição mensal.  Explicou 
ainda que o CCME prossegue aguardando retorno da DEN e que está realizando campanhas 
financeiras para sua manutenção. ---------------------------------------------------------------------- 

24. Apresentação do Parecer pela Comissão e Análise de Recurso de Processo Disciplinar: 
Análise de recurso em procedimento disciplinar que aplicou a pena de exclusão a associado 
da Região Escoteira de Pernambuco. A Comissão do CAN que foi responsável por apreciar o 
recurso fez o relato dos dados verificados e indicou não haver nos autos provas 
materiais/testemunhais suficientes para a condenação e que o argumento da reincidência 
não subsiste com base em uma janela de tempo de mais de 13 anos. A Comissão sugere 
então reformar a decisão da Diretoria Executiva Nacional da época, para que se mantenha a 
recomendação da Comissão de Ética e Disciplina Nacional pela aplicação da pena de 
suspensão de 6 (seis) meses. Do mesmo modo, sugere que a mencionada suspensão seja 
considerada cumprida, em virtude de o associado estar afastado durante esse período, 
podendo retornar às suas atividades na UEB de imediato. Sugere ainda uma possível revisão 
na Resolução nº 3/2008, para aprimorar alguns procedimentos que não estão claros. Após 
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votação dos conselheiros presentes, por unanimidade, está aprovada a reforma da decisão 
conforme proposta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Informação sobre procedimento disciplinar: Vendramini solicita status de procedimento 
com decisão de exclusão de outro associado da Região Escoteira de Pernambuco, que 
possivelmente não teria sido notificado durante a gestão anterior da DEN. Alessandro irá 
obter o status atualizado e dará posição para o CAN. ----------------------------------------------- 

26. Encerramento do primeiro dia de reunião às 21h40. ------------------------------------------------ 

27. Abertura do segundo dia de reunião: Em ambiente aberto, às 8h30min, a Presidência do 
CAN realizou os encaminhamentos de saudação às bandeiras e oração, convidando os 
presentes para se dirigirem à sala de reuniões, para que a agenda possa ser seguida com os 
assuntos em pauta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Panorama do Escotismo Mundial: Fernando Brodeschi, membro do Comitê Escoteiro 
Mundial, apresentou um panorama geral sobre as ações em andamento junto ao Escritório 
Mundial e ao Comitê Escoteiro Mundial, destacando que a nova Visão institucional dos 
Escoteiros do Brasil foi muito bem recebida pela Organização Mundial do Movimento 
Escoteiro (OMME). Comentou sobre o 2º Congresso Mundial de Edução, que ocorrerá em 
2017 (Kandersteg), sobre as discussões em andamento sobre a revisão do Método Escoteiro 
e dos Deveres para com Deus e sobre as próximas ações do Global Support. Também sugere 
que, a exemplo do Comitê Mundial, o CAN realize um curso de 1 (um) dia de nivelamento e 
integração quando da renovação do Conselho. Vendramini agradece pela participação de 
Fernando e parabeniza pelo trabalho desenvolvido. ---------------------------------------------------- 

29. Alterações no Uniforme Escoteiro da Modalidade do Mar e das Fichas Técnicas sobre 
Uniformes e Vestimentas: Marangoni faz a apresentação de proposta de Resolução do CAN, 
que “Regulamenta o Vestuário Escoteiro”. Após algumas observações realizadas pelos 
conselheiros Miguel e Torricelli, o Conselho decidiu apenas pela alteração das Regras 45 e 47, 
aprovando proposta de remeter os detalhamentos/especificações dos uniformes e vestuário 
escoteiro para as Fichas Técnicas, inclusive os modelos que os grupos recebem a título de 
doações, que serão de responsabilidade da DEN. A proposta foi aprovada por maioria de 
votos e com uma abstenção, sendo que o texto se incorpora a esta Ata. Por sugestão de 
Marangoni, foi aprovada a comercialização pela Loja Nacional de modelo de Uniforme da 
Modalidade do Ar, assim como está sendo feito para o Uniforme de Desembarque da 
modalidade do Mar e este foi aprovado por unanimidade. Ademais, aprovou-se a 
possibilidade de trocar, no boné do Ramo Lobinho, a aplicação de distintivo, para aplicação 
direta de símbolo, proposta que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. ------------------ 

30. Intervalo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Alterações em Distintivos - regras 174, 180, 187 e 189 do POR: Vendramini coloca as 
sugestões de alterações para apreciação dos Conselheiros presentes, e sendo cada uma 
colocada em votação, todas foram aprovadas por unanimidade. O texto correspondente se 
incorpora a esta Ata. --------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Resolução sobre Lojas Escoteiras: dando continuidade ao trabalho iniciado no dia anterior 
com a discussão sobre a Política Comercial, Ivan comenta que a minuta foi ajustada conforme 
contribuições formuladas no dia anterior e que a versão atualizada foi enviada aos 
Conselheiros. Paulo Palma agradece a Ivan pelo prazo adicional que permitiu os ajustes de 
texto ora apresentados. Como as alterações não modificam a essência do que já havia sido 
discutido com as Regiões que possuem lojas físicas instaladas, sugeriu-se a aprovação da 
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Resolução que regrará a Política de Administração das Lojas Escoteiras, que se incorpora a 
esta Ata, fixando-se prazo até o dia 5 de setembro para análise pelo CAN e Conselho 
Consultivo e apresentação de eventuais sugestões adicionais para a composição do texto. 
Jabs endossa a proposta, considerando que o prazo é adequado para a avaliação de 
eventuais detalhes. As contribuições nesse prazo que demandem deliberação serão 
apreciadas virtualmente pelo Conselho. A norma foi colocada para votação, tendo sido 
aprovada por maioria, com apenas uma abstenção. ------------------------------------------------- 

33. Informes da DEN: Alessandro apresenta e promove a inauguração do serviço de helpdesk 
escoteiro, com a disponibilização de um telefone gratuito para o esclarecimento de dúvidas 
dos associados, através do número 0800-001-2016, com uma atendente treinada para 
realizar o atendimento dos associados, e contando também com o suporte de um hotsite, 
dentro do website nacional. O Conselho parabeniza a iniciativa e Marangoni sugere que se 
busque garantir assim que possível o atendimento também durante os sábados, abrangendo 
dia que coincida com o dia tradicional de funcionamento das Unidades Escoteiras Locais. Jabs 
sugere a possibilidade de criar um canal de atendimento on-line, via chat. ---------------------- 

34. Informes da DEN - Acompanhamento financeiro e alteração do orçamento: Ivan realizou a 
apresentação dos relatórios de acompanhamento financeiro anual até o mês de Julho e 
também o acompanhamento dos registros por região. Informou também que os relatórios 
serão encaminhados mensalmente aos Conselheiros. Ivan também solicitou revisão no 
orçamento de 2016 para o último quadrimestre, conforme documento entregue. Visando 
facilitar a análise, Vendramini propôs que a deliberação fosse feita de forma virtual após 
análise dos documento pelos Conselheiros. A proposta foi aceita por unanimidade. ------------ 

35. Informes da DEN - Atividades e ações desenvolvidas: Alessandro apresenta a postagem das 
redes sociais sobre o Dia Nacional do Voluntariado; alguns destaques de momentos 
importantes, tais como: parceria com o Banco Central do Brasil, Encontro de Profissionais 
Escoteiros e reunião da DEN em maio; Cursos de Formadores Nível I e II, em Porto Alegre, e 
CF1 em Fortaleza, também a Cumbre de Presidentes do Cone Sul, e participação na 
Capacitação de Dirigentes, na Costa Rica, todos ainda em maio; reunião do Conselho 
Consultivo, em Brasília, para firmar o “Pacto Nacional”, também foi firmada parceria com o 
brasileiro e Senador Italiano, Sr. Fausto Longo, visando ações com empresas Italianas; e 
reunião da Equipe de Métodos Educativos, também reunião com a FIESP, com o presidente 
Paulo Skaf, todos em junho; reunião da Equipe de Gestão de Adultos, em Brasília, no mês de 
agosto. Cursos básicos em Tocantins, outras oportunidades de reuniões da DEN. Parcerias 
estabelecidas/iniciadas: Comitê Paralímpico Brasileiro; ONUVolunteers; UNICEF, para o 
Programa UReport; Reunião com o Casal Real da Suécia; avanços com a Associação Cristã de 
Moços; Mauricio de Sousa Produções; FENAABB, Salesianos, La Salle; Secretaria Nacional de 
Defesa Civil; Maristas; Instituto Abaçaí; etc. Comenta sobre a participação da Direção 
Nacional no I ECO – Encontro de Escotistas e Dirigentes do Centro-Oeste e elogia a 
organização do evento coordenado por Carlos Delmar. Apresenta novos atrativos 
desenvolvidos pela DEN: pequena Loja Escoteira para atendimento de visitantes e Livro de 
Visitas no EN; cartões especiais para datas comemorativas dos associados. Outras ações: 
reunião em Curitiba da nova Diretoria de Relações Institucionais, contando com a Gerente de 
Relações Institucionais recém contratada. Destacou o resultado geral positivo da Aventura 
Nacional Sênior 2016, com a maior participação de jovens da história da UEB. Destacou os 
mais de sete documentos e publicações desenvolvidas no período. Na área internacional: 
organização do contingente para participação do JamCam 2017 no Equador; organização do 
contingente para participação no Moot da Islândia; processo de candidatura para 
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participação de jovem no Jamboree Nacional da Coréia; processos de preparação e 
participação no Fórum de Jovens e Conferência Interamericana de 2016, em Houston/USA. 
Próximos passos: Jota e Joti, que estão em organização; Mutcom; Indaba Nacional em 
Comemoração ao Centenário do Ramo Lobinho e a Caçada Nacional. Alessandro consulta 
sobre a possibilidade de confirmação de candidatura do Brasil para sediar o JamCam 2020, 
que será apreciada na Conferência Interamericana 2016, sendo que o Conselho realizou 
votação e por unanimidade confirmou a candidatura da UEB para sediar o evento, o qual 
coincidirá com o Jamboree Nacional e deverá ser realizado na cidade de Foz do Iguaçu - PR. 
Alessandro ainda comenta sobre as últimas contratações, em especial da Gerente de 
Relações Institucionais. Comenta ainda o redesenho de responsabilidades e fluxos dos 
profissionais do Escritório Nacional, destacando o papel estratégico que assumiu o 
Secretário-Geral, fator que foi decisivo para várias ações importantes de crescimento que 
estão em andamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

36. Informes da DEN - Andamento das Intervenções em Regiões Escoteiras: Alessandro relata as 
ações realizadas na UEB-PE: iniciando com cursos preliminares, tanto na capital, quanto no 
interior, com a presença de profissionais e voluntários; solicita encerrar a intervenção tão 
logo se realize uma Assembleia Regional, provavelmente no mês de novembro, buscando 
recompor a estrutura regional. Francisco sugere que seja um mandato “tampão”, buscando 
garantir o ajuste de datas com os mandatos das demais Regiões Escoteiras. A consulta sobre 
o encerramento da intervenção na Região Escoteira foi colocada em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

37. Informes da Comissão Nacional de Reconhecimento e Condecorações: Paulo relata sobre 
decisões apreciadas pela Comissão. -------------------------------------------------------------------- 

Às 13 horas, a presidência do CAN realiza os encaminhamentos finais, solicitando saudação às 
bandeiras e a realização de uma oração. Vendramini agradece a presença de todos, desejando 
um bom retorno aos seus lares e finaliza a reunião do CAN. --------------------------------------------- 

 

 
Luiz Fernando Vendramini 

Presidente do Conselho de Administração Nacional 


