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INSERIR
FOTO

FORMAÇÃO ACADÊMICA: Bacharel em Direito
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: Professor Universitário e Advogado
VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:

Advogado autônomo.
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas e na Educacional
Anhanguera em Pelotas.
Chefe do Primeiro Departamento da FD/UFPel.
Membro do Conselho Departamental da FD/UFPel
Integrou o Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas
Ex- Presidente da Subseção de Pelotas da OAB-RS (2007-2009 / 2010-2012)
Conselheiro Estadual da OAB-RS (2013-2015 / 2016/2018)
Integrou a Comissão de Ensino Jurídico da OAB/RS
Membro do Órgão Especial da OAB/RS
Membro da Comissão de Orçamento e Contas da OAB/RS
Presidente da Fundação de Apoio Universitário da UFPel

VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.)

Promessa Escoteira em 28.8.1976 (foi escoteiro e sênior).
Possui IM na linha de Dirigente Institucional.
Nível Básico na antiga linha de Dirigente de Formação.
Foi Chefe de Tropa Escoteira, Tropa Sênior e Mestre Pioneiro e assistente no ramo lobinho.
Exerceu a antiga Chefia de Grupo e, posteriormente, Direção Técnica do Grupo Escoteiro
Humaitá-Sul (Pelotas – RS) em diversos períodos.
Atuou na Direção Regional como Coordenador da Área de Operações.

Já integrou o Conselho de Administração Nacional em dois mandatos (tendo sido seu presidente
por dois anos).
Foi Primeiro Vice-Presidente da Diretoria Executiva Nacional da UEB (2009/2011).
Presidente da Diretoria Executiva Nacional da UEB (2012/2016).

TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL

Após longo período atuando exclusivamente em nível local, no ano de 2000 tomei a iniciativa de
me disponibilizar para atuar no nível nacional da UEB. Após dois mandatos integrando o
Conselho de Administração Nacional (havendo sido seu presidente por dois anos), tive a
oportunidade de colaborar na parte executiva de nossa instituição. Inicialmente como VicePresidente e, após, na condição de Presidente da Diretoria Executiva Nacional.
Neste período, ratifiquei minha percepção acerca da importância, para o crescimento e
fortalecimento de nossa instituição, que tenhamos um Conselho de Administração
independente, proativo e que desenvolva seu primordial papel de pensar as grandes questões
institucionais.
A atuação de um Conselheiro Nacional deve ser orientada por uma reflexão permanente acerca
dos desafios institucionais, novos caminhos e atualização permanente.
O papel de um Conselheiro Nacional deve ser fixado a partir de uma moldura que contemple:
Dedicação intensa; compreensão das questões nacionais; envolvimento com todos os níveis
institucionais; empatia com os associados; transparência; participação democrática; defesa
permanente e revisão constante do planejamento estratégico da UEB; comprometimento com a
atuação de um nível nacional próximo, indutor de ações e comprometido com o crescimento e
boas práticas e, sobretudo, elevado espírito escoteiro.
Entendo que tenho a possibilidade de mesclar experiência administrativa com uma postura
sempre aberta à inovação e renovação.
No período que tive a oportunidade e grande honra de presidir nossa instituição pautei a
atuação da Diretoria Executiva justamente por esta preocupação de ampliar a participação
democrática de todos os associados da UEB na condução da instituição que é de cada um, e de
todos nós!
O agir institucional deve ser pautado sempre por nosso objetivo maior: Os Grupos Escoteiros e os
jovens!
Por tal motivo, apresento-me como candidato ao Conselho de Administração Nacional.

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro do Conselho de Administração
Nacional, nos termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Data: 3.4.2017

Assinatura:

Importante: As Fichas de Candidaturas deverão ser encaminhadas ao Escritório Nacional da
União dos Escoteiros do Brasil, via Correios (A/C do Departamento Jurídico) ou por meio
digital para juridico@escoteiros.org.br, até às 18 horas (horário oficial de Brasília) do dia 3 de
abril de 2017, sob pena de indeferimento da candidatura.

