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ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

 
Data e Local: Dias 19 e 20 de novembro de 2016, no Hotel Tulip Inn, em Curitiba – PR. -----------
------------------- 
 
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Luiz Fernando 
Vendramini (Vendramini), Vice-Presidente - Jonathan Hugh Govier (Jonathan), e Conselheiros 
José Inácio de Oliveira (Inácio), Sérgio Marangoni Alves (Marangoni), Renato Bini (Bini), Paulo 
Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique), Antonio João Leitão Nunes (Nunes), Rafael Matias 
de Oliveira (Matias), Antonino Pio de Carvalho Sobrinho (Pio), José Pracilio da Silva Filho 
(Pracilio), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra), Ricardo Kontz (Ricardo), Winder Oliveira 
Garcia (Winder) e André Torricelli (Torricelli). Representantes de Área Geográfica: do Centro 
Oeste – Carlos Delmar Lyrio (Delmar), do Sudeste – Roberlei Beneduzi (Roberlei), Sul – Paulo 
Palma (Paulo), Nordeste - Wendell de Barros Dantas (Wendell). Representantes da Rede 
Nacional de Jovens Líderes: Mariana del Marchi (Mariana). Diretoria Executiva Nacional: 
Diretor Presidente – Alessandro Garcia Vieira (Alessandro), 2ª Vice-Presidente – Ilka Rosseto 
Campos (Ilka), Carmen Barreira (Carmen) – Diretora de Métodos Educativos. Outros 
convidados: Comissário Internacional – Marcos Carvalho (Marcos); Comissária Internacional 
Adjunta – Fernanda Soares (Fernanda); Presidente da Região do DF – Márcio Albuquerque 
(Márcio); Membro do Comitê Escoteiro Mundial – Fernando Brodeschi (Brodeschi). 
Profissionais do Escritório Nacional: Secretário Geral - David Marcial Ortolan (David), os 
Gerentes Nacionais: Luiz Cesar de Simas Horn (Luiz Cesar), Celso Ferreira Filho (Celso), Otto 
Marques (Otto), Manoel Salles (Manoel). Justificativa de ausências: Antonio Luiz Malafaia – 
Conselheiro e Mariana Massaro - Rede de Jovens Líderes. Ausente: Miguel Ney Carvalho de 
Oliveira (Miguel) – Representante Área Norte. ----- 
 
1 – Abertura da Reunião - Às 8h30min do dia 19 de novembro de 2016 o presidente 
Vendramini abriu a reunião com saudação à Bandeira, e Matias efetuou a oração de abertura. 
Torricelli lembrou que hoje é dia da Bandeira. Vendramini lembrou que no feriadão passado 
aconteceu o Indaba do Centenário do Ramo Lobinho e que neste mesmo final de semana está 
acontecendo o Encontro Nacional de Comunicação, em São Paulo. -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 – Apreciação da pauta – Vendramini apresentou a pauta da reunião. Sergio sugeriu 
inversão na pauta, antecipando o tema orçamento e passando para depois a elaboração da 
taxa de registro, sendo aprovado por maioria. Vendramini propõe colocar os informes da 
presidência para o final, também sem contestação. Alessandro diz que precisa apenas de um 
tempo para preparar os documentos, acertando-se antecipar o tema de resolução sobre 
requisitos para reconhecimento da UEL. --------------------------------------------------------- 

 
3 – Aprovação da pauta eletrônica – Relatada as aprovações por votação eletrônica: a) Ata da 
85ª Reunião do CAN; b) Política de Administração da Loja Escoteira; c) Ajuste no Orçamento 
Anual de 2016 da UEB. -------- 
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4 – Resolução sobre requisitos para reconhecimento de UEL – Alessandro explica 
que a proposta mantém os padrões dos anos anteriores, com uma única alteração, em razão 
dos projetos de crescimento e do Plano Estratégico, permitindo que a DEN flexibilize registros 
para Seções Autônomas, especialmente nas necessidades de adultos para coordenação, 
destacando-se os casos em que um profissional atuará em várias seções simultaneamente, e 
que existem vários modelos que serão testados. Manifestaram-se apoiando e ponderando 
sobre o tema Marangoni, Alessandro, Roberlei, Paulo Henrique, Torricelli, Jonathan, Winder, 
Inácio e Vendramini. Ao final aprovou-se por unanimidade este ponto específico, e passou-se 
a apreciação de outros pontos para ajustes e acordo. Após várias discussões aprovou-se texto 
final da Resolução. Também foi encaminhado à DEN que implante melhorias no SIGUE a fim 
de alertar as UEL’s sobre os problemas relacionados ao registro anual e orientações de como 
corrigir os problemas a fim de obter a autorização de funcionamento. -------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

 

5 – Orçamento para 2017 – Inicialmente o 1º Vice-Presidente, Ivan Nascimento, em 
sistema de comunicação via internet, relatou os princípios que nortearam a elaboração do 
orçamento, passando em seguida a palavra ao Celso para apresentar os pontos. Vários foram 
os comentários, esclarecimentos e solicitações de melhorias de informações, relacionados 
aos itens do orçamento com o Plano de Ação da DEN e identificando-se, por fim, a 
necessidade de incluir um valor para o Fundo de Emergência, na forma do Plano Estratégico, 
assim como incluir um valor para contribuir com o CCME. Marangoni questionou o porquê e 
algumas ações previstas no Plano de Ação não estavam comtempladas no Orçamento e 
Alessandro justificou que não deu tempo para colocar todas, mas que todas as ações serão 
contempladas. Bini sugere que seja feito um provisionamento anual para a Conferência 
Mundial. O orçamento aguardará para ser votado após a aprovação da taxa de registro para o 
próximo período. A DEN deverá apresentar, na próxima reunião do CAN em abril/2017, o 
Plano de Investimento da Loja Escoteira. ------------------------------------------------------------------- 

 

6 - Informes da Área Internacional – Marcos Carvalho, Comissário Internacional, 
apresentou informações sobre a participação brasileira na Conferência Escoteira 
Interamericana, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos e que a postulação 
brasileira para sediar o JamCam 2020 foi aceita. Depois foi aberto um espaço para o 
presidente do Comitê Escoteiro Interamericano, Ricardo Stuber, por meio de comunicação 
por internet, que relatou as principais ações da Região Interamericana, incluindo a eleição 
dos novos membros do Comitê e sua eleição para presidente do mesmo, bem como os 
próximos passos no trabalho desse órgão. Em seguida Fernando Brodeschi, membro do 
Comitê Escoteiro Mundial, apresentou as novidades sobre o nível mundial, começando por 
informar a contratação de Ahmad Alhendawi como novo Secretário Geral e demais informes 
do nível mundial. Nas perguntas, Matias perguntou a Brodeschi à respeito dos status das 
discussões do tema 'Deveres para com Deus' no âmbito mundial e qual a percepção, em nível 
global, de um texto da promessa sem a palavra Deus. Brodeschi explicou que existe um grupo 
trabalhando neste assunto e deve apresentar os primeiros resultados na próxima conferência 
mundial. Destacou também que o Comitê de Constituição da WOSM tem validado textos de 
promessa que tratam do compromisso com uma realidade espiritual mas com a manutenção 
de uma promessa principal com a palavra Deus. 
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Paulo Henrique parabenizou a área internacional. Marangoni explica que o texto de mudança 
da constituição da Região Interamericana chegou com pouco tempo para análise. Ricardo 
Stuber informa que o documento foi enviado em junho para as associações nacionais e os 
prazos constitucionais foram cumpridos. Marcos assume que se perdeu nos prazos e é 
culpado pelo atraso, e explica que a maior parte das alterações foram “cosméticas” e não 
havia nada com mais relevância. Vendramini solicita à DEN e ao Comissário Internacional que 
as circulares que sejam expedidas sobre eventos internacionais e ações correlatas, sigam a 
Resolução 002/2013 do CAN, a qual define a Política de Relações Internacionais da UEB. -------
------------------------------------------------ 

 

7 - Indicação de Fernando Brodeschi como candidato à reeleição para o Comitê 
Mundial – Marcos Carvalho e Alessandro apresentaram indicação da DEN para que o CAN 
aprove a candidatura do Fernando Brodeschi para reeleição ao Comitê Mundial, pois é 
necessário um bom tempo para as articulações com as outras organizações nacionais. O 
presidente Vendramini colocou o assunto em discussão solicitando se alguém tinha 
conhecimento de outra pretensa candidatura. Não havendo manifestações, o CAN aprovou a 
indicação por aclamação. Brodeschi agradeceu a indicação e reafirmou que sua candidatura 
não é um projeto pessoal, mas uma representação da nossa instituição. ----------------------------
------------------------------------------------------- 

 

8 - Atividades externas e intervalo noturno: Na sequência o presidente suspendeu a 
reunião e convidou a todos para se dirigirem, em ônibus, ao Escritório Nacional da UEB, para 
inauguração da nova ala com retrato dos presidentes e escoteiros chefes e homenagens, bem 
como conhecer as novas instalações da Loja Escoteira. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

 

9 - Retorno às atividades: Os trabalhos foram retomados as 8h30 do dia 20 de 
novembro de 2016, com oração feito pela Ilka e saudação às bandeiras pelo presidente do 
CAN. -------------------------------------------------- 

 

10 - Taxa de registro e orçamento para 2017 – Celso apresentou proposta com 
correção dos valores atuais com o índice de inflação de 5,7%, projetado para 2017 através do 
IGP-M. A proposta foi colocada em apreciação, com manifestações diversas. Sergio solicita 
que se deixe claro que a composição da taxa foi feita para atender as necessidades 
institucionais. Alessandro e Roberlei esclarecem que os índices são usados de modo geral, 
pois não há como considerar individualmente os índices inflacionários de cada componente 
usado. Roberlei sugere usar o INPC em vez do IGP-M, por ser mais realista, recebendo a 
proposta o apoio do Bini, que diz que com isso possibilita-se equalizar o orçamento que 
estava negativo. Alessandro cita que o acumulo de aumentos, ano a ano, vai impactar nos 
associados e no crescimento. Dado a manifestação de vários Conselheiros, Vendramini pede 
análise sobre a diminuição do desconto para pagamento antecipado em dezembro/2016 e, 
com a simulação, verificou ser possível eliminar o déficit orçamentário, sendo a proposta 
aprovada por maioria, ficando o valor de R$ 53,50 
para dezembro. Em seguida votou-se pelo índice, 
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sendo aprovada por maioria a manutenção do IGP-M. Também se definiu por aplicar um 
pequeno crescimento do efetivo de 1,85% de pagantes para ajuste do orçamento, parâmetro 
este considerado conservador. A DEN se comprometeu em encaminhar mensalmente o 
relatório de acompanhamento financeiro para o CAN. Torricelli questiona se a assinatura do 
contrato de patrocínio da UEB para o CCME pode ser realizada ainda esse mês pois está 
aguardando desde o primeiro semestre, e pede o aumento do valor proposto ao final da 
reunião da última noite, de R$ 20 mil para R$ 24 mil, visando suprir as necessidades e 
detalhou-as. Alessandro explicou que depende da assinatura do contrato de 
patrocínio/convênio específico entre as duas diretorias. O CAN aprovou o valor de R$ 24 mil 
anuais, pagos no valor mensal de R$ 2 mil conforme solicitado, a ser repassado ao CCME e 
solicitou que a DEN desse encaminhamento ao assunto com vistas a assinatura do contrato 
de patrocínio/convênio. Finalmente a proposta da taxa de registro e orçamento para 2017, 
com todas as correções – aumento do efetivo, ajuste no valor de dezembro/2016, aporte ao 
fundo de emergência no início do exercício e efetivação do repasse para o CCME - foi 
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 – Estudos sobre a taxa de registro anual para 2017: Com anuência do CAN, 
Vendramini solicita à DEN estudos sobre a unificação da taxa com validade de doze meses a 
partir do seu pagamento e sobre a existência de uma tarifa social contemplando uma faixa 
intermediária de renda acima do limite atual de isenção. Alessandro propõe que estes 
estudos sejam apresentados em agosto de 2017, recebendo concordância do CAN. --------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12 - Informes da Rede Nacional de Jovens Líderes:  Mariana, em nome da Rede 
Nacional de Jovens Líderes, falou sobre o Encontro Nacional realizado em Manaus de 12 a 15 
de novembro, relatando tudo o que foi produzido no evento, inclusive uma nova proposta 
para a Rede Padrão e novos parâmetros regulamentares.  

 

13 - Informes das Áreas Geográficas: a) Carlos Delmar, apresentou relatório sobre o 
Encontro do Centro Oeste, agradecendo ao apoio recebido para isso; b) Wendell apresentou 
informe sobre a área nordeste, versando sobre o XII ENED realizado em João Pessoa – PB. 
Comentou ainda o desenvolvimento da região nordeste através deste evento, bem como que 
este evento inspirou eventos em outras regiões, como o encontro da região Norte, EDEN, que 
teve em 2016 a sua quarta edição, e o mais recente, o encontro do Centro-Oeste, 1º ECO; c) 
Roberlei, do Sudeste, diz que não tem relato e que estão pensando em fazer um encontro a 
exemplo de outras áreas geográficas. --------------------------------------------------------------------------
----- 

 

14 - Informes da DEN: Alessandro faz apresentação sobre os seguintes temas: a) 
Censo do efetivo que mostra superação dos 90 mil associados; b) Novas estratégias de 
comunicação – “TV Escoteira”, que será um canal mensal de youtube e revista “Na Trilha”, 
exibindo vídeo e boneco da revista. C) Informou que já existe assembleia regional marcada 
para Pernambuco, com eleição da nova diretoria e, 
com isso finaliza a intervenção que está em vigor. ----
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15 - Promessa Escoteira: Matias fala sobre a questão da espiritualidade como 
princípio. Apresenta o texto elaborado para resolução que altera o POR na questão da 
Promessa Escoteira, pedindo que, uma vez acordado, seja traduzida ao inglês e enviada pela 
área internacional à comissão de constituição do Comitê Mundial. O assunto foi discutido, 
principalmente se a expressão de assumir aderência a princípios espirituais tem o mesmo 
significado de crença em um ser superior. Nunes colocou que este assunto, por ser de 
relevância as estruturas fundamentais do Escotismo, devem ser consultadas as Diretorias 
Regionais, Grupos Escoteiros e todos os associados. Pracílio informou ao Conselho que mais 
de 90% da população brasileira se declara cristã entre denominações católica, evangélica e 
espírita kardecista. Winder ponderou que a simples consulta às bases não resolve o tema 
uma vez que se trata de decisão de inclusão de minorias, o que foi apoiado por diversos 
conselheiros. Patrícia Diniz refletiu sobre a necessidade de incluir nas discussões especialistas 
de outras religiões. Renato Bini ponderou sobre a real demanda de se colocar em apreciação 
tal tema e Torricelli comentou que é um assunto muito delicado a tratar, por isso merece 
muita cautela e reflexão. Winder e Mariana reforçaram a necessidade de conhecimento do 
documento da WOSM intitulado “Diretrizes para o desenvolvimento espiritual e religioso” 
cuja versão em português foi disponibilizada para os Conselheiros. Vendramini resumiu a 
discussão e encaminhou as ações futuras, considerando fazer um seminário sobre o tema no 
próximo congresso, pensar em um estudo amplo a ser desenvolvido, acompanhar os estudos 
que estão sendo feitos em nível mundial e continuar o trabalho do GT. ------------------ 

 

16 - Informes da Presidência: Vendramini informa que os assuntos que ficaram 
pendentes irão para deliberação eletrônica, incluindo o texto que encerra o assunto sobre a 
permanência do conselheiro Nunes no CAN, bem como a formulação do edital de convocação 
e regulamentação da próxima reunião da Assembleia Nacional e a solicitação de nomes para 
as Regiões com o fim de constituir a comissão estatuinte.  

 

17 - Encerramento – De acordo com a agenda e considerando as necessidades de 
viagem dos conselheiros, às 13h15min do dia 20 de novembro de 2016 foi proferida oração 
pelo conselheiro Winder e conduzida saudação às Bandeiras pelo Presidente do CAN que 
agradeceu o esforço e dedicação de todos e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a 
presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Luiz Fernando Vendramini 
Presidente do Conselho de Administração Nacional 

Escoteiros do Brasil 
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