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UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 

Data e Local: 1o de maio de 2014, Belo Horizonte - MG. ---------------------------------------------- 

Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Marcio A. Cavalcanti 
de Albuquerque (Marcio); Vice-Presidente - Sonia Maria Gonçalves Jorge (Sonia); e 

Conselheiros: Rogério de Lima Assunção (Rogério); Cristine Bohrer Ritt (Cristine); André Santos 
Carreira (André); Altamiro Vilhena (Altamiro); Bráulio André Dantas da Silva (Bráulio); 

Aleksandro Lincoln Cardoso Lessa (Aleksandro), Winder Oliveira Garcia (Winder), Antonino Pio 

de Carvalho Sobrinho (Pio), Jonathan Hugh Govier (Jonathan), José Pracilio da Silva Filho 
(Pracilio), Luiz Fernando Vendramini (Vendramini), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra). 

Os suplentes Júlio Cesar Teixeira Crivellari (Júlio) e Miguel Ney Carvalho de Oliveira (Miguel). 
Representantes Áreas Geográficas: Norte - Mario Barroso da Silva (Mario), Sul - Sergio 

Marangoni Alves (Sergio), Sudeste - Luis Gustavo Fogaroli (Fogaroli), Nordeste - Ana Maria 

Teixeira Marcelin; Centro-oeste - Antônio Cesar Oliveira (Cesar). Representantes da Rede 
Nacional de Jovens Líderes: Lucas Machado Moreira e Mariana Bastos de Almeida. 

Diretoria Executiva Nacional - DEN: Diretor Presidente – Marco Aurélio Romeu Fernandes 
(Marco Romeu), 1o Vice-Presidente - Renato Bini (Bini) e 2o  Vice-Presidente Rafael Macedo 

(Rafael). Outros participantes: Felipe de Paulo (Comissário Internacional). Profissionais do 
Escritório Nacional: Secretário Geral - David Marcial Ortolan, e os Gerentes Nacionais: Luiz 

César de Simas Horn (Luiz César), Celso Ferreira Filho (Celso), e o Analista Jurídico Daniel 

Dammski Hackbart ------------------- 

Às 8h30 o presidente Marcio A. Cavalcanti de Albuquerque abriu a reunião e Sonia Jorge 
efetuou a oração de abertura. -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

1 – O presidente Marcio solicitou para que se registrasse em Ata que o CAN autorizou a 

alienação de imóvel da Região Escoteira do Rio Grande do Sul, na Avenida dos Farrapos, em 
Porto Alegre - RS, em reunião virtual realizado em 11 de abril de 2014. -----------------------------

----------------------------------------------------------- 

2 – Informes da DEN: A DEN informou sobre os seguintes itens: a) Resultados Exercício 
2013 - Renato Bini apresenta os resultados e informa que hoje 100% das Regiões Escoteiras 

estão incorporadas ao balanço consolidado da instituição. O novo desafio será fazer um 
levantamento patrimonial de toda a instituição, inventariado e contabilizado. O conselheiro 

André registra a necessidade de fazer reavaliação imobiliária, que tem custo alto, e questiona 

como está o processo de depreciação, sendo respondido que a antiga Comissão Fiscal entendia 
que não era mais necessário, mas que a nova comissão e a auditoria externa orientam para que 

se volte a fazer isso em 2014. Discute-se a necessidade de colocar toda a instituição na 
legalidade nesta questão patrimonial, reforçado por vários conselheiros. b) Evolução do 

efetivo nacional - David apresenta gráficos com renovação, inclusão e isentos, mostrando 

que há um acréscimo na quantidade de pagantes. Vendramini sugere, para análise, um "corte" 
do efetivo sempre dos últimos 12 meses, sendo discutida a utilidade deste número, ficando 

para ser analisado. Também se discutiu sobre a proporção entre renovações pagas e 
renovações de isentos. c) Certificação WOSM/SGS - David e Bini apresentam o certificado 

recebido e explicam a importância nos pontos levantados, alguns que servirão para melhorar a 
instituição, com destaque para a necessidade de definir algumas políticas. David explica que 

serão feitos relatórios dos pontos críticos apontados, para encaminhar ao CAN e outras áreas 

que deverão atuar para resolver. d) Eventos nacionais - David informa que já existem 2.944 
no VI Jamboree Nacional Escoteiro, dos quais 354 
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com alguma pendência. Para o 23o Jamboree Mundial do Japão, em 2015, já constam 396 

inscritos, dentre os quais 67 com alguma pendência. Para a 40a Conferência Mundial 2014 há 

34 inscritos. E, para a 11a Romaria Escoteira (Aparecida/SP) estima-se participação de 2.800 
pessoas. e) Quantidades de cursos realizados - David informa que foram realizados 322 

cursos de formação em 2013, com 13.834 participantes, incluindo os cursos EAD 
disponibilizados no nível nacional. f) Pesquisas realizadas.- Foram mostrados dados de três 

pesquisas realizadas, sendo uma a de Percepção sobre Valores, realizada durante o JOTI; outra 
avaliando o curso em EAD sobre proteção infantojuvenil; e avaliação do curso EAD de dirigente 

de Grupo Escoteiro. Os documentos serão enviados aos conselheiros. g) lançamento de 

literaturas: Informou-se o lançamento do Guia Prático do Monitor; o livro Orientando-se, 
elaborado por Rubem Tadeu Perlingeiro; o novo POR, os conjuntos de 15 reuniões especiais 

para cada Ramo, e os manuais e apostilas nos cursos preliminar, básico e avançado da linha de 
escotistas; h) Ações de comunicação - apresentado resultado das mídias sociais, informe 

sobre presença do escotismo no programa "Encontro com Fátima Bernardes", e lançamento de 

documento para orientar o planejamento de site de UEL. i) Vídeos; informado sobre vídeo do 
Escotismo Amazônico e vídeo divulgação do Movimento Escoteiro. j) Relatos da ENRI - 

Felipe, comissário internacional, informou as ações realizadas deste novembro, explicando 
sobre o posicionamento do Brasil sobre a relocação do escritório mundial, o planejamento 

colaborativo da área internacional, os dados do Jamboree Mundial 2015, a participação no II 
Moot Interamericano, Congresso Mundial Escoteiro de Educação, processo de seleção do ILT-

EU, reuniões diversas da ENRI, Ho-Ho para a Copa do Mundo, Internacional Staff Camp EUA, 

processo de seleção WSYF, Copa Mundial de Escoteiros do Mar EUA, e próximos eventos: 
Jamboree Japão, "Cumbre" de presidentes Cone Sul, Fórum Mundial de Jovens / Conferência 

Mundial, Jamboree Mundial, Cimeira Interamericana, Conferência Interamericana, III Moot 
Interamericano e Jamboree Interamericano. O conselheiro Winder questiona porque o resultado 

que foi definido pela comissão de seleção dos delegados ao Fórum de Jovens não foi respeitado 

pela DEN. Marco Romeu respondeu falando sobre o processo aspectos que merecem análise, 
incluindo o fato de que a coordenadora de processo ter sua irmã concorrendo, o fato de que 

alguns membros da comissão terem se declarado desconfortável por terem problemas de 
relacionamento com candidatos, e que diante disso a DEN assumiu o processo e entrevistar os 

candidatos, convidando a coordenadora para participar, sem ter resposta. E que, diante das 
entrevistas, a DEN fez suas escolhas. Os  representantes da Rede de Jovens pediram para 

serem ouvidos, nestes casos. l) Questões jurídicas: Daniel apresenta sugestões de uma nova 

resolução de propriedade intelectual, reforçando necessidade de regrar a forma como os 
associados podem usar as marcas da UEB. Explica a proposta de uma resolução para abertura 

de Grupos Escoteiros, suscitado discussões, sendo informado pelo presidente Márcio que este 
tema será discutido por meio eletrônico. Pracilio questiona sobre a situação da Região de 

Pernambuco, sendo explicado por Marco Romeu que existem divergência na Região, e que a 

DEN está buscando informações e resolver os problemas, sendo decidido realizar averiguações 
sobre os processos disciplinares que existem e outros fatos relevantes. Rafael enfatiza que 

foram detectados alguns problemas de gestão na diretoria regional, que se está trabalhando 
para resolver. Informa, também, que na última reunião da Assembleia Regional foram tomadas 

várias decisões de maneira ilegal, e que essas averiguações buscam resolver também. A DEN 

informa que assim que os fatos forem apurados as decisões serão comunicadas ao Conselho e 
os envolvidos. m) Apresentação do vídeo de registro do II Moot Interamericano - 

Apresentou-se o vídeo resumo do II Moot Scout Interamericano, realizado de 27 de dezembro a 
4 de janeiro passado.------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

3 - Resolução 10/2013 - Márcio relata que em algumas Regiões há problema para obter 

certidão civis de âmbito estadual, que tem legislações diferentes. Marco Romeu pondera que 

uma alternativa é limitar às outras certidões. Conselheiros Braulio, Pracilio, Sergio informam 
situações específicas de seus Estados que 
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dificultam a obtenção das certidões civis. Sergio sugere um sistema de autorregulamentação, 

em que se use a autodeclaração, que é aceita em âmbito governamental, em que a pessoa 

afirma que não está em situação prevista na resolução, e incluir um parágrafo na Resolução 
aceitando que a UEL possa aceitar uma autodeclaração e, se lhe interessar, buscar as certidões 

que se conseguem na internet. Julio afirma ter receio em não poder cruzar informações. 
Vendramini apoia a ideia de Sergio, afirmando da dificuldade em obter os documentos. 

Aleksandro diz que a Resolução não é eficaz, e que a autodeclaração atinge mais os objetivos. 
Marcio questiona se a proposta é que a autodeclaração deve substituir só a declaração civil ou 

tudo, e Sergio diz que pode ser apenas a civil. Marcio reforça a necessidade de ter mecanismos 

de proteção contra acesso de pessoas indesejáveis. Sergio e Aleksandro ressaltam que a 
certidão não garante que a pessoa não tenha cometido crime em outro estado. Pio apoia o uso 

da autodeclaração. Julio propõe que seja incorporado ao texto da Resolução um item que 
defina que, diante de dificuldades de obtenção da certidão, possa ser usada a autodeclaração, 

criando um formulário específico, onde conste as penalidades a que a pessoa se sujeita em 

caso de inverdade. Sonia sugere que isso seja feito anualmente, junto com o Acordo de 
Trabalho Voluntário. André diz que entende que não se deva burocratizar os processos, mas 

tem receio de modificar uma resolução tão recente. Marcio convida o ex-conselheiro Mario 
Farinon a emitir sua opinião. Mario diz que existe mérito na preocupação, mas sugere que, 

apoiado na experiência da BSA, uma autodeclaração em que a pessoa diga que está de acordo 
com o perfil, e que para isso é necessário definir este perfil, e que aceita ser pesquisado, 

constituindo-se para isso uma ação nacional. Neste caso a pessoa aceitaria, em caso de 

inverdade, ser desligado automaticamente. Marcio encaminha a proposta do Sergio, com os 
adendos, decidindo-se que o texto seja apresentado até final do dia. --------------------------------

-------------------------- 

4 - Resolução 005-2013 - Vendramini apresenta dificuldade de que as pessoas isentas 
apresentem cópia do holerite/contracheque, muitas vezes por estar desempregados. Sergio 

sugere que os documentos possam ser substituídos por declaração do presidente do Grupo 
Escoteiro. Pio diz que o próprio interessado pode assinar uma declaração. Marcio alerta que 

deve-se ter cuidado para não criar um problema maior para a instituição, e que a pessoa 

deveria estar, no mínimo, cadastrado em um programa social. Marco Romeu ressalta que não 
houve mudança de regra nesta resolução, que apenas passou para o nível nacional a análise 

dos documentos. Discorda da opinião de Pio e diz que o diretor presidente deve ser 
corresponsável. Sonia sugere que o salário mínimo de referência seja regional. Vendramini 

encaminha proposta de que no item que exige cópia do holerite/contracheque seja acrescido 

"ou, na sua inexistência, declaração de renda assinada pelo presidente da UEL". Vários 
conselheiros discutiram a questão e, ao final, decidiu-se que Vendramini apresentará uma 

proposta de texto até final do dia. ------------------------------------------------------------------- 

5 - Comunicações das Áreas Geográficas: Sergio, informa que as regiões do sul estão 
mantendo reuniões periódicas e planejando ações conjuntas. Ana diz que o nordeste está 

trabalhando para o ENED em Aracajú e acompanhando a situação de Pernambuco. Mario 
informa que no Amazonas se registra crescimento com três novos Grupos e a realização do 2o 

Encontro Norte. Cesar fala que no centro-oeste o esforço se concentra na formação, com 

realização de curso avançado com adesão de participantes e equipes das Regiões. --------- 

6 - Relatório das ações da Rede de Jovens - Lucas e Mariana apresentam relatório das 
atividades da Rede no ano de 2013, enfatizando a criação do Troféu Rede Padrão; publicação 

do informativo Rede em Ação; indicação de gerente de comunicação para a Rede; os processos 
seletivos; plano de trabalho 2013-2015; a ação #compartilhepalavras; participação no Conjuve; 

reunião presencial do NNJL; Encontro Nacional de Jovens Líderes; participando no II Moot 
Scout Interamericano; participação no Interamerican Leadership Training; expansão da Rede 

com reabertura do Núcleos Regionais; 
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participação nas reuniões do CAN e ação de Grupos de Trabalho da Rede. Também 

apresentaram dados que indicam uma quantidade de 8.687 associados da UEB que estão faixa 

etária de jovem líder. ------------------------------------------------------------- 

7. GT do Plano Estratégico - Jonathan apresenta o processo de elaboração do próximo Plano 

Estratégico, desde a análise do plano anterior até a contratação de um facilitador, bem como o 

cronograma de trabalho. Também se apresentou o sistema de acompanhamento do Plano 
Estratégico via SIGUE. Explica que também foram convidadas outras pessoas para fazer parte 

do Grupo, para tornar mais ampla a discussão. Acertou-se de fazer uma reunião, ainda durante 
o Congresso, para alinhar as ideias sobre o trabalho. --------------------- 

8. Condecorações - Sonia Jorge convida Paulo Henrique Barbosa, Nelson Sena e Marco 

Aurélio Castrianni para receberem Diploma de Mérito Nacional, e Ivan Nascimento para receber 
a Cruz de São Jorge, enfatizando que estes reconhecimentos se dão em razão do trabalho que 

tiveram dentro do CAN. Também fez relato das medalhas concedidas neste último período. -----

------------------------------------------------------- 

9. Resolução sobre concessão de reconhecimentos e condecorações - Sonia apresenta 
a redação final da resolução, acrescentando uma exigência da medalha cruz de São Jorge para 

receber a Medalha Tiradentes, fazendo padronização de linguagem, remetendo para o manual a 
questão do uso das medalhas. Os conselheiros discutem critérios para receber medalhas, 

ficando esclarecido que não há restrições para que alguém receba medalhas de gratidão ou 
bons serviços diretamente nos graus prata ou ouro. Também se ressaltou que as 

condecorações Tucano de Prata e Lobo Guará foram instituídas justamente para quem atua nos 

níveis local e regional. Também se propôs alterar o nome das medalhas usadas penduradas no 
pescoço para "comendas". Submetido à votação as alterações tiveram aprovação por 

unanimidade. ---------------------- 

10. GT Estatuinte - Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro e Alessandro Garcia Vieira foram 
convidados a apresentar os trabalhos do Grupo de Trabalho da Estatuinte. Rubem apresentou a 

forma como o grupo trabalhou, a coleta de sugestões, e as reuniões realizadas. Alessandro 
apresentou uma visão geral da proposta, os critérios usados e a tentativa de encontrar uma 

visão de futuro, estabelecendo-se um pacto nacional. Rubem explica que estes conceitos foram 

traduzidos para um texto estatutário, destaca alguns pontos e se coloca à disposição para 
explicar o que não está claro. A pedido do presidente Márcio o texto do POR foi projetado, 

sendo discutidos aspectos relevantes da proposta, dentre os quais a questão da representação 
de jovens líderes no âmbito estratégico. Sergio e Vendramini propõem que os textos sejam 

mais discutidos antes de serem submetidos à votação. Rubem enfatiza que alguns conceitos 

foram incorporados ao texto do estatuto para evitar interpretações pessoais. Marcio consulta 
Rubem Tadeu se é possível fazer apenas os ajustes obrigatórios neste momento, deixando a 

votação do geral para outro momento, recebendo resposta positiva. Aleksandro coloca que 
neste processo é de vital importância que o CAN analise totalmente o conteúdo, e só depois 

seja levado à Assembleia. Julio reforça a necessidade de mais análises, inclusive na questão da 

representação juvenil, extinção das Áreas Geográficas, existência de Regiões, composição da 
DEN e cuidados. Cris propõe que a discussão seja ampliada. André pede cautela para que não 

acorra um retrocesso. Cesar explica que o processo sempre foi assim, designando-se uma 
comissão para fazer esse trabalho, e que a Reunião Extraordinária foi convocada e tem que ser 

aberta, e é a Assembléia quem vai decidir se analisa ou não o texto; ressalta que não se pode 
cair no "assembleísmo", querendo discutir coletivamente tudo, pois o processo normal é esse. 

Alessandro explica que deixar para o próximo ano não incorre em prejuízo. Marcio encaminha 

para que a proposta seja discutida amplamente, submetida ao CAN em agosto, passando pelas 
regiões escoteiras e votada pela Assembleia Nacional em 2015.  A proposta recebeu 2 votos 

contra,  2 abstenções, e 9 votos a favor. Rubem 
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Tadeu, coordenador do GT Estatuinte, propôs que  o seminário de estatuinte previsto para o dia 

2 não seja mais realizado, visto não haver uma proposta fechado do CAN, sendo que a 

proposta foi submetida à deliberação do CAN pelo presidente Marcio, sendo aprovada por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

11. GT de análise da vigência das Resoluções publicadas - Winder e Julio apresentam o 

trabalho efetuado, informando que o GT encontrou resoluções publicadas que já perderam 
validade, algumas que tratam da mesma matéria, e outras que precisam ser atualizadas. 

Projetou-se um quadro explicativo e comentou-se o que merece ser destacado. Após análise o 
CAN aprovou, por unanimidade, eliminar as Resoluções 005/2006, 006/2006, 007/2006, 

001/2008, 002/2009, 006/2009, 007/2009, 002/2010 e 004/2013, e deverão ser retiradas do 

site as Resoluções 001/1997, 007/1998, 006/2002 e 002/2006. Também se decidiu que o GT 
vai apresentar proposta para tratar de outras alternativas para atualizações de conteúdos. ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. GT de posicionamento institucional - Escotismo e homoafetividade - Altamiro 
explicou a proposta de ação com composição do grupo de trabalho, enfatizando necessidade de 

encerrar o assunto com uma posição institucional. Informa sobre os processos da enquete 
aberta e a pesquisa com grupos focais que estão sendo estruturados. Mostrou a proposta de 

questionário e discutiu-se a forma de aplicar, optando-se pelo uso do SIGUE, e cronograma 

para efetivar os estudos, começando em maio para ser apresentada na reunião do CAN em 
agosto. O CAN aprovou este encaminhamento por unanimidade. ---------------------------- 

13. Proposta de alteração da Resolução 010/2013 - Sergio apresenta a proposta de 

alteração do texto da Resolução CAN 010-2013, no Artigo 1o, passando a constar, no parágrafo 
primeiro: "Ao requerer seu ingresso nos diversos níveis do Movimento Escoteiro, o adulto 

deverá: a) apresentar cópia do documento oficial de identificação com foto e CPF; b) assinar o 
acordo de trabalho voluntário; c) assinar a declaração de idoneidade e autorização de acesso a 

certidões, conforme modelo constante do anexo desta Resolução; d) ser aprovado no curso de 

proteção infantojuvenil (exceto os contribuintes beneméritos, eis que não atuam diretamente 
com os associados infantojuvenis); e) efetivar seu registro anual."; e no  parágrafo segundo: " 

As exigências referidas no parágrafo anterior são aplicadas aos adultos que solicitarem a 
renovação do registro escoteiro.". A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------

-------------------------------- 

14. Proposta de alteração da resolução 005-2013 - Vendramini apresentou proposta de 
alteração do texto da Resolução CAN 005-2013, no Artigo 7o, Parágrafo 1o, item I, passando a 

constar: "b) Cópia do Holerite/Contracheque atualizado ou, na sua inexistência, formulário 

socioeconômico assinado pelo solicitante e avalizado pelo Diretor Presidente da UEL, conforme 
modelo elaborado pela DEN;". A proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

15. Aprovação dos delegados ao Fórum Mundial de Jovens e Conferência Escoteira 
Mundial - A DEN, por intermédio do vice-presidente Rafael Macedo, indicou para delegados ao 

Fórum Mundial de Jovens os nomes de Wildson Caldeira e Tiago Carvalho; e como delegados à 
Conferência Escoteira Mundial os nomes de Marco Aurélio Romeu Fernandes, Fernando 

Brodeschi, David Ortolan, Sandra Valda Nogueira dos Santos, Thais Carvalho e Rubem Tadeu 

Cordeiro Perlingeiro. ------------------------------------------------------------------ 

16. Encaminhamento do Conselho Consultivo - o presidente Marcio informa que o 
Conselho Consultivo solicita que o seminário da estatuinte seja transformado em workshop, 

com objetivo de discutir o texto proposto para o estatuto. Rafael propõe que seja feito um 
cronograma para o trabalho de montagem da proposta, incluindo o workshop, a elaboração de 
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uma proposta pelo CAN, encaminhamento para participação das Regiões e retomada do 

processo no próximo ano. A proposta foi analisada e aprovada por unanimidade pelo CAN. ------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Participação dos Conselheiros no Congresso - Pracilio levanta necessidade de que os 

conselheiros devam inscrever-se no Congresso. ----------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

18. Próxima reunião do CAN - O CAN decidiu que a reunião do mês de agosto será realizada 
em Brasília. 

Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada às 19 horas, com agradecimento do 

Presidente do CAN ao trabalho e dedicação de todos.  
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