ATA DA 73.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e local: 27 de abril de 2013, Recife/Pernambuco. -----------------------------Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Aleksandro Lincoln Cardoso Lessa
(Aleksandro), André Carreira (André), Márcio A. Cavalcanti de Albuquerque (Márcio), Rogério
de Lima Assunção (Rogério), Cristine Bohrer Ritt (Cris), Sonia Maria Gonçalves Jorge (Sonia),
Bráulio André Dantas da Silva (Bráulio).
Novos conselheiros:
Antonino Pio (Pio), José Pracilio da Silva Filho (Pracílio), Luiz Fernando Vendramini
(Vendramini), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra), Jonathan Govier (Jonathan),
Winder Oliveira Garcia (Winder), Maurício Roth Volkweis (Maurício -1º suplente), Márcio
Randig (Randig – 2º suplente), Adriano de Almeida Costa (Adriano– 3º suplente), Júlio César
Teixeira Crivellari (Júlio – 4º suplente).
Representantes Áreas Geográficas: Sergio Marangoni (Marangoni) – Sul, Ana Maria Teixeira
Marcelino – Nordeste.
Diretoria Executiva Nacional - DEN: Presidente: Marco Aurélio Romeu Fernandes (Romeu),
Vice-Presidente Reanto Bini (Bini) e o Vice-Presidente Rafael Rocha de Macedo (Rafael);
Escritório Nacional: David Ortolan (David), Megumi Tokudome (Megumi).
Justificativa de ausências: Altamiro Vilhena e representantes da Rede Nacional de Jovens.
Às 19 horas, iniciou-se a reunião com a presença dos conselheiros que permanecem no
Conselho, os novos conselheiros eleitos e os novos representantes das áreas geográficas.
1. Em comum acordo entre os membros presentes, a reunião foi conduzida pela conselheira
Sonia até a definição da nova presidência do CAN.
2. Agenda da reunião: eleição da presidência do CAN.
3. Eleição da presidência do CAN: Sonia inicia a reunião parabenizando os novos
conselheiros eleitos. É dada abertura para que interessados a assumir a presidência do
CAN se manifestem. A única candidatura manifestada foi a do conselheiro Márcio
Albuquerque. Bráulio pergunta se caso o Márcio seja eleito como presidente do CAN, se
ele se desvinculará da função que exerce como Diretor Nacional de Comunicação. O
Márcio afirma que se ele for eleito se desvinculará da função. Aprovado por aclamação o
nome do conselheiro Márcio Albuquerque como presidente do CAN.
4. Eleição do Vice-Presidente do CAN: Aleksandro e Sonia se candidatam para a função de
Vice-Presidente. Porém, com a candidatura da Sonia, Aleksandro retira a sua candidatura.
A conselheira Sonia Jorge é eleita por aclamação como Vice-Presidente do CAN.

5. Márcio assume a coordenação da reunião como presidente do CAN e lembra que as
decisões tomadas neste conselho prevalecerão sempre na forma de colegiado.
6. União dos Escoteiros do Brasil e CCME: Romeu parabeniza os novos membros do CAN
e a nova Presidência do CAN. Romeu comenta que a DEN se reuniu com o Roberto
Ricardo, presidente do CCME – Centro Cultural do Movimento Escoteiro, instituição que
cuida e preserva a memória do Escotismo brasileiro. Durante esta reunião foi discutida a
possibilidade do CCME se integrar juridicamente a União dos Escoteiros do Brasil. Romeu
solicita a chancela do CAN para que se inicie um estudo para que se concretize esta
vinculação jurídica. Há uma preocupação por parte do CCME de que um dia a memória do
Escotismo brasileiro acabe se vinculando a outra instituição que não seja a União dos
Escoteiros do Brasil. O CAN aprova a elaboração de um estudo de viabilidade proposto
pela DEN que apresentará relatório para deliberação do CAN, oportunamente
7. Atualização do POR: Márcio relata que conversou com o ex-conselheiro, Marcelo Xaud,
sobre o documento de atualização do POR da instituição. Xaud informou que o Grupo de
Trabalho trabalhou no documento e que os trabalhos estão bem avançados com as
contribuições recebidas. A proposta de encaminhamento é de que este trabalho seja
finalizado pelo Escritório Nacional. Romeu sugere que seja feita análise do material
produzido pelo GT e, em seguida, que seja proposta uma data de envio ao CAN. Sonia
sugere que o material seja enviado para os coordenadores nacionais das áreas para que
seja analisada por eles, com o objetivo de receber contribuições. Será entregue por parte
do Escritório Nacional, após o recebimento da produção do GT, um cronograma de
produção e finalização deste material.
8. Grupo de Trabalho de condecorações e homenagens: Sonia lembra que existe um GT
de condecorações e homenagens dentro do Conselho e que com a nova composição do
CAN existe vacância neste GT. Márcio relata que já havia conversado com o Ivan para que
sejam repassadas todas as pendências para a nova presidência.
9. Representante da Área Geográfica - Nordeste: Pio apresenta Ana Maria Teixeira
Marcelino, membro da Região Escoteira do Rio Grande do Norte, que será a nova
representante da área geográfica Nordeste.
10. Novo vestuário: Vendramini parabeniza a DEN pela elaboração do novo vestuário e
ressalta que ficou de excelente qualidade.
11. Representantes da Rede Nacional de Jovens no CAN: Winder comunica que o novo
representante da Rede Nacional de Jovens no CAN está sendo escolhido no mesmo
momento da reunião do CAN, no Fórum Nacional de Jovens.
12. Comissão estatuinte: André informa que o Conselho Consultivo irá encaminhar membros
para compor os trabalhos da comissão estatuinte.

13. Márcio sugere a abertura em página fechada no Facebook para deliberações. Usando
como ferramenta de registro e agilidade nas votações por meio eletrônico.

Pio realiza a oração, Márcio agradece a presença de todos e finaliza a reunião do CAN.

Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque
Presidente do Conselho de Administração Nacional

