
 
ATA DA 74.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

 
Nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de agosto de 2013, foi realizada a 74ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração Nacional - CAN, em Curitiba (PR), na qual 
estiveram presentes: 
Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Márcio Andrade C. 
de Albuquerque (Márcio), Vice-Presidente – Sonia Maria Gonçalves Jorge (Sonia), os 
Conselheiros Titulares: Aleksandro Lincoln Cardoso Lessa (Aleksandro), Altamiro 
Vianna Vilhena de Carvalho (Altamiro), André Carreira (André), Antonino Pio de 
Carvalho Sobrinho (Antonino), Cristine Bohrer Ritt (Cris), Bráulio André Dantas da 
Silva (Bráulio), Jonathan Hugh Govier (Jonathan), José Pracilio da Silva Filho 
(Pracilio), Luiz Fernando Vendramini (Vendramini), Sandra Valda Nogueira dos Santos 
(Sandra), Rogério de Lima Assunção (Rogério), Winder Garcia (Winder), e o 
Conselheiro Suplente Júlio Cesar Teixeira Crivellari. 
Representantes Áreas Geográficas: Enrico Miguel Nicheti (Enrico) – Sul, Ana 
Maria Teixeira Marcelino (Ana Marcelino) – Nordeste, Luiz Gustavo Fogaroli (Fogaroli) 
– Sudeste, Mario Barroso da Silva(Mário) – Norte. 
Representantes da Rede Nacional de Jovens: Lucas Machado Moreira (Lucas) 
e Mariana Bastos (Mariana). Diretoria Executiva Nacional - DEN: Presidente: 
Marco Aurélio Romeu Fernandes (Romeu), 1º Vice-Presidente: Renato Bini (Bini) e o 
2º Vice-Presidente: Rafael Rocha de Macedo (Rafael); Escritór io Nacional: David 
Ortolan (David), MegumiTokudome (Megumi), Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Cesar 
de Simas Horn (Luiz Cesar), Manoel Salles (Manoel), Vitor Augusto Gay (Vitor) e Luiz 
Carlos Pamplona (Pamplona). 
Representante do Comitê Mundial: Oscar Palmquist Arias (Oscar). Esteve 
presente apenas na manhã do dia 25 de agosto. 
 
 
Às 8h30min, do dia 24 de agosto, o Presidente Márcio abriu a reunião dando boas 
vindas e conduziu a saudação à Bandeira Nacional. A Conselheira Sônia realizou 
oração de abertura.  
 
1. Justi f icat iva de ausências: Marcio justifica a ausência do Ricardo Stuber, 
Comissário Internacional; Sergio Marangoni, representante da Região Sul, sendo este 
substituído pelo Enrico Nicheti, bem como justifica a ausência do representante da 
área Centro-Oeste, Antonio Cesar. 

 

2. Agenda da reunião: aprovada a agenda da reunião apresentada pela 
presidência. Da mesma forma, é incluído na agenda os temas deliberados por meio 
eletrônico. 

 

3. Aprovação das del iberações por meio eletrônico: é ratificada a aprovação 
da venda do terreno do Grupo Escoteiro Tupanciguara (RS) e a Resolução 3/2013 que 
instituiu o vestuário escoteiro. Temas estes objeto de deliberação por meio eletrônico. 

 

 



 

 

4. Informes da DEN: o Diretor-presidente Marco Romeu informou que encaminhou 
no dia anterior o relatório bimestral da DEN e fez apresentação sobre itens relevantes 
trabalhados, a saber: a) Confecção de novos certificados para condecorações; b) 
Resultado do Concurso de Projetos, sendo escolhido o apresentado pelo 3GO - Grupo 
Escoteiro Polivalente; c) Nova representante no Conjuve, Cintia Dutra Fagundes; d) 
Reuniões virtuais com presidentes das Regiões Escoteiras, via Skype, que já 
aconteceram três vezes e passam a ser prática, como espaço de troca de ideias e 
aproximação com as regiões escoteiras; e) Elaboração de uma resolução sobre 
celebração, acompanhamento e prestação de contas de convênios; f)  Unificação dos 
balanços e CNPJs, com um relato do Vice-presidente, Bini, sobre o histórico, os 
contatos com as Regiões, conquistas, concluindo atualmente com quase 100% de 
adesão, restando apenas duas Regiões pendentes, e informa que as Regiões da 
Bahia, Ceará e São Paulo estão retornando ao CNPJ da União dos Escoteiros do 
Brasil; g) Curso de Profissionais, realizado em Curitiba, e a criação de uma rede 
nacional de profissionais; h) Início de padronização de práticas administrativas; i)  
Situação das compras e comercialização do novo vestuário, informando acerca de 
atraso dos prestadores de serviço no fornecimento das calças e bermudas, em razão 
da complexidade de confecção. Discorreu, igualmente, sobre todo o processo 
desenvolvido para aquisição de insumos e fornecedores que permitissem o preço mais 
acessível aos associados. Com a colaboração do Gerente Financeiro, Celso Ferreira, 
apresentou a tabela de custos de produção do vestuário a fim de que os Conselheiros 
Nacionais tenham pleno conhecimento de sua formatação e prestem os 
esclarecimentos aos demais associados quando perguntados; j)  Plano de 
Crescimento e Expansão: apresentação de Cristine Ritt (RS) como nova Diretora de 
Crescimento e apresentação do objetivo deste documento. Será criado um canal de 
comunicação pelo Facebook para ampla divulgação e engajamento de todos os 
associados no crescimento e expansão do Escotismo. Luiz Cesar faz um relato sobre 
a ida do Escritório Nacional ao Amazonas (Alto Solimões) para a realização do Curso 
Preliminar, por meio do Projeto Escotismo Amazônico, que recebe financiamento do 
Banco da Amazônia. O Diretor-presidente Marco Romeu ainda fez referência ao 
Projeto desenvolvido em Santa Catarina e iniciativa que se inicia junto à Região 
Escoteira de Pernambuco. k) Apresentação do novo diretor de Imagem e 
Comunicação: André Spina (SP). André Spina substituirá Márcio Albuquerque, que 
assumiu recentemente a presidência do CAN. l)  Apresentação do Manual de 
Reconhecimento revisado. m) Relato sobre o recém-lançado Curso de Dirigente de 
Grupo Escoteiro à distância (EAD), onde foram informados o número de adesão e 
funcionalidades da plataforma desenvolvida pelo Escritório Nacional. Altamiro sugere 
que seja enviado às Regiões Escoteiras um relato das UEL cujos integrantes 
participaram dos cursos. Essa sugestão tem o objetivo de incentivar e estimular outras 
UEL’s que ainda não participaram. n) Apresentada a proposta do Troféu Longevidade 
para agraciar Grupos Escoteiros em comemorações de bodas de 25 anos (Araucária), 
50 anos (Jatobá), 75 anos (Jacarandá) e 100 anos (Jequitibá). A proposta apresentada 
foi aprovada por unanimidade. Por outro lado, a proposta de inclusão das Regiões 
Escoteiras como possíveis agraciadas pelo Troféu Longevidade recebeu 5 votos a 
favor, 5 contra e 3 abstenções. Com o voto de minerva do Presidente, não haverá 
inclusão da Região Escoteira na proposta. Altamiro sugere que seja realizado um 
estudo para troféus semelhantes para as UEL’s que tenham grande número de 
associados, utilizando como analogia a grande copa das árvores ( maior alcance). o) 
Relatadas as ações de divulgação que têm sido desenvolvidas para o Moot 
Interamericano. David informa sobre a mudança de local de realização do Moot: do 
Parque Osório, no município de Tramandaí para o Parque Municipal de Rodeio 



localizado no município de Osório/RS. Iniciativa que foi implementada pela maior 
conveniência aos interesses da associação e que trará vantagens na organização do 
evento. p) Apresentado o número de participantes em eventos que a UEB participou, 
organizou e os próximos eventos. q) Presença do nível nacional em eventos: 
presença de Marco Romeu no Centenário do Escotismo no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina; Participação em sessão solene no Rio Grande do Norte e na Aventura 
Sênior Nacional. O Conselheiro Winder destaca a importância da presença da 
Diretoria Executiva nas iniciativas regionais, como forma de valorizar e prestigiar o 
esforço desenvolvido. Sonia, Márcio e Vendramini relatam comentários de 
participantes da Aventura Sênior Nacional que disseram que, apesar de contar com 
uma boa estrutura e organização, teria faltado um pouco mais de aventura na 
programação do evento. Winder relata comentários contrários a esta visão. r) Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ): o Presidente Marco propõe menção de reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido por toda a equipe da JMJ, em especial ao escotista André 
Toricelli, pelo brilhante trabalho implementado na organização da participação 
escoteira naquele evento. David faz um relato das atividades e principais resultados 
obtidos com a participação dos escoteiros no evento. s) Mutirão Nacional Pioneiro 
2014: apresentado o edital que selecionará a região-sede do evento. A partir do dia 24 
de agosto de 2013, as Regiões Escoteiras com interesse em sediar o evento podem 
se candidatar. O prazo de candidatura é de 40 dias a partir daquela data. O evento 
ocorrerá entre os dias 19 e 22 de junho de 2014. t)  Marco Romeu apresenta um vídeo 
motivacional sobre o crescimento da instituição nos últimos anos, produzido pelo 
Escritório Nacional. Este vídeo será divulgado nas mídias sociais como campanha de 
crescimento e desmistificação de que o Escotismo vem diminuindo. Destaca, ainda, 
que este vídeo compõe uma das peças de campanha motivacional a ser desenvolvida 
a partir do início do mês de setembro. 

 
5. Informes das Áreas Geográficas: Sudeste: Fogaroli comenta que houve 
uma reunião com as Regiões que compõe a área sudeste. Durante a reunião houve 
questionamento sobre o custo de produção do novo vestuário. Fogaroli relata como 
ponto positivo as ações de aproximação do nível nacional com as Regiões Escoteiras 
e informa que os preparativos da Assembleia Nacional Escoteira 2014, que acontecerá 
em Belo Horizonte, estão ocorrendo conforme planejamento. Nordeste: Ana 
Marcelino relata sobre a preparação, objetivos e a agenda do 9o Encontro Nordeste de 
Escotistas e Dirigentes - ENED previsto para acontecer em Maceió/Alagoas no 
período de 11 a 13 de outubro e convida a DEN para participar do evento.  Norte: 
Mário Barroso relata sobre a situação da área norte. De acordo com a resolução do 
CAN, o Acre e Roraima deixam de ser Região Escoteira. A área norte carece de 
diretores de curso e possui baixo efetivo. A região norte sente falta de uma 
organização institucional e a necessidade de reforma na estrutura física das sedes 
regionais. Sul: Enrico apresenta-se como substituto temporário do Sérgio Marangoni. 
Houve uma reunião com a presença dos gerentes das regiões do sul e os seus 
respectivos conselheiros para tratar de temas relacionados à gestão e formação. 
Articulam pela formação unificada, envolvendo as três regiões e trabalhando com um 
único calendário de cursos, eventos e atividades compartilhadas, como, por exemplo, 
o Camporee Sul, envolvendo jovens das três regiões. O vestuário foi outro ponto 
discutido na reunião, onde refletiram sobre os impactos econômicos que envolvem na 
troca do traje pelo novo vestuário.  
 
 
 
 
 



6. Comissão de condecoração e recompensa: Sônia relata que a comissão 
formada por: Ricardo Coelho / Bráulio / Vendramini / Sandra Valda / Antonino Pio / 
Rogerio / Sonia Jorge (coordenação) recebeu os pedidos de medalhas. Algumas foi 
consenso na comissão e já foram encaminhadas para o Escritório Nacional. Alguns 
pedidos não foram aprovados por falta de documentação ou quesitos estabelecidos 
para receber a condecoração. Foram concedidas	   Medalhas Tiradentes; Medalhas 
Velho Lobo; e Medalha Cruz de Valor Caio Viana Martins - Grau Bronze. Sônia relata 
que existem outras processos de Medalha Tiradentes com a comissão e vê a 
necessidade de reavaliar os quesitos para essa concessão por haver alguns itens 
subjetivos difíceis de serem avaliados.  
 
 
7. POR: Márcio propõe a dinâmica de análise do documento. Sonia solicita que as 
considerações dos conselheiros sejam breves. Márcio propõe que Sônia analise a 
redação e estilo do documento juntamente com o Escritório Nacional. Jonathan alerta 
a necessidade de utilizar uma linguagem didática e simples no documento, para fácil 
compreensão pelos associados da UEB. O documento com as contribuições do grupo 
de trabalho foi analisado regra a regra pelos conselheiros durante o sábado e o 
domingo. No final de mais de nove horas de várias reflexões e debates, essa pauta foi 
vencida e aprovada. Alguns temas necessitaram de encaminhamento para votação e 
são relatados nessa ata como subitens do POR, são os de número: 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16 e 17.  
 
 
A reunião de sábado é encerrada às 20 horas e o tema POR que ficou em aberto, foi 
repassado para o dia seguinte: domingo, 25 de agosto. 
 
DOMINGO, dia 25 de agosto – inicio às 07horas. 
 
8. Diretoria Executiva Nacional – DEN: O Presidente Márcio requer inversão da 
pauta para que seja inicialmente apreciado o tema Diretoria Executiva Nacional, em 
face de pedido da própria DEN. Em face do tema apresentado pelo Conselheiro 
Bráulio, o Presidente Márcio discorre acerca da necessidade do Conselho em analisar 
e deliberar o encaminhamento que será dado à definição da Diretoria Executiva 
Nacional que irá atuar a partir de abril de 2014. De imediato, o Diretor Presidente da 
Diretoria Executiva Nacional, Marco Romeu, pediu a palavra para manifestar ser do 
interesse da atual Diretoria a continuação do mandato por mais dois anos, a fim de 
que se possa concluir o trabalho recém-iniciado. Refere que apesar da não presença 
expressa no documento que conduziu o processo de eleição da atual DEN, recorda a 
sistemática adotada pelo CAN quando da eleição do então Diretor Presidente, Rubem 
Tadeu, quando o mandato da DEN, em face da ausência de previsão estatutária, teria 
restado ajustado em um período de dois anos prorrogáveis por mais dois anos. 
Discorreu acerca da exiguidade do tempo na sistemática vivida, eis que, após pouco 
mais de um ano de mandato, já estarmos envolvidos em novo processo. Bráulio, 
justifica a necessidade de abordar o tema e a importância de se debater esse assunto 
agora em agosto. Antonino Pio sugere ao Conselho renovar o prazo de gestão dessa 
DEN, justificando os resultados positivos trazidos para a instituição. A partir deste 
momento, diversos conselheiros fizeram uso da palavra manifestando-se acerca da 
sistemática a ser adotada.  O Conselheiro Vendramini, em consonância ao pedido de 
Marco Romeu, sugere a renovação do prazo por mais 2 anos, proposta secundada 
pelo Winder. Após ampla análise, com apenas uma abstenção, foi aprovada a 
prorrogação do mandato da atual Diretoria Executiva Nacional até o final do mês de 
abril de 2016. Márcio encerra o tema, lembrando que a DEN é avaliada 
constantemente pelo Conselho e que se deve estabelecer no Estatuto da UEB prazo 
de mandato para as futuras Diretorias Executivas. 



 
 
9. Subitem do POR. - Dist int ivo de Promessa: o CAN delibera pela formação 
de um grupo de trabalho para realizar uma ampla consulta com os associados sobre a 
mudança do distintivo de promessa. A proposta contendo diretrizes e prazo será 
apresentada ao Conselho por este grupo de trabalho. Da mesma forma, que o tema 
seja abordado em seminário, ou outro espaço, junto à Assembleia Nacional. 
 
10. Subitem do POR.  - Lenço Regional: O CAN determina que a DEN 
apresente, para análise e reflexão, na próxima reunião do Conselho Consultivo, a 
discussão sobre a padronização de utilização do Lenço Nacional por todas as Regiões 
Escoteiras. Que tal iniciativa deverá ser abordada e um grande processo de 
envolvimento das regiões deva ocorrer, a fim de que mais um aspecto da unidade 
nacional fique evidenciado. O texto no POR, acerca do lenço regional (sua extinção ou 
manutenção), ficou definido em: preferencialmente Lenço Nacional (8 votos), 
manutenção do texto como está (1 voto), Lenço Nacional (5 votos). 
 
11. Subitem do POR   - Mudança do Lenço Nacional: adoção do lenço 
utilizado pela delegação brasileira em eventos internacionais como o Lenço Oficial da 
UEB. Aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. 
 
12. Subitem do POR   - Dist int ivo “Escoteiros do Brasi l”: aprovada 
atualização do desenho mantendo a palavra Escoteiros do Brasil com a bandeira do 
Brasil.  
 
13. Subitem do POR  - Listel do Ramo Pioneiro: como forma de padronizar o 
uso de distintivos em relação aos demais ramos, este listel foi extinto por decisão 
unânime do Conselho. 
 
14. Subitem do POR  - contagem do tempo de Escotismo: o CAN aprova que 
o tempo de Escotismo do associado será computado a partir da data da Promessa 
Escoteira (7 votos); não pelo registro escoteiro (2 votos) e abstenções (4 votos). 
 
15. Informes do Comitê Mundial:  Oscar relata sobre a definição da sede do 
Escritório Mundial para Kuala Lumpur. Recomenda que a UEB tenha um 
posicionamento firme durante a Conferência Interamericana que acontecerá na 
Argentina, em setembro próximo. Está sendo discutido no contexto mundial: decisão 
do local escolhido para a nova sede do bureau mundial, taxas pagas das associações 
nacionais para a WOSM e direito ao número de votos (sistema atual ou proporcional 
ao número de efetivo ou proporcional ao índice de capilaridade). Oscar informa, ainda, 
que ele, como Presidente da área estratégica mundial “Global Support”, convidou o 
Conselheiro Jonathan para integrar junto com ele o Grupo de Trabalho do Comitê 
Mundial,  que auxiliará a empresa de auditoria no trabalho de diagnóstico das 
associações nacionais escoteiras. 
 
16. Subitem do POR  -  Dist int ivo de idiomas: a Loja Escoteira Nacional 
disponibilizará os distintivos de idiomas oficiais da WOSM e um distintivo em branco, 
que possa ser bordado ou escrito a mão com o idioma falado pelo associado, para os 
idiomas que não são oficiais da WOSM, para venda. Aprovação de permanência dos 
distintivos com 5 votos à favor, 2 votos de exclusão e 3 votos de abstenção.  
 
 
 
 



17. Subitem do POR  - Vestuário Escoteiro Alternativo: aprovada a proposta 
de que deva ser permitida, em caráter especial e provisório, mediante expressa 
solicitação da diretoria da UEL e autorização da respectiva diretoria regional, a 
possibilidade de que seus integrantes utilizem o vestuário escoteiro alternativo, nos 
termos definidos no POR. 
 
18. Próxima reunião do CAN: as passagens aéreas já previstas em orçamento 
serão custeadas pela instituição e será realizada em Brasília - no Campo Escola da 
Região do Distrito Federal nos dias 23 e 24 de novembro. 
 
 
19. Carta de Natal/RN – Rede Nacional de Jovens Líderes: Mariana e Lucas 
apresentam o documento “Carta de Natal” produzido no último Encontro Nacional de 
Jovens Líderes, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Este documento aborda 3 
temas específicos, a saber: a) Estrutura de gestão da UEB; b) Escotismo x Homofobia; 
c) Escotismo e Gênero. Este documento tem o objetivo de gerar reflexões nos Grupos 
de Trabalho do CAN e nas decisões da DEN. Winder disse que independente do que a 
instituição aproveite da Carta, é fundamental que receba aquele documento, dando-lhe 
a importância devida, pois ele demonstra que os associados têm acesso a este 
Conselho e que tem expectativas. Mariana enviará novamente o documento aos 
membros do conselho por e-mail, para que haja uma discussão sobre o documento 
entre os conselheiros. O CAN encaminha o assunto para ser tratado pelo Grupo de 
Trabalho de Posicionamento, que irá propor uma nota institucional acerca do tema 
homofobia. 
 
 
Márcio informa que os assuntos que não foram contemplados na reunião presencial, 
terão espaços para discussão e deliberação por meio eletrônico. Aproveita e   
agradece a presença e o empenho de todos e encerra esta reunião do CAN.  
	  

	  

	  

	  

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


