ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Data e local: 25 e 26 de agosto de 2018, no Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil, na cidade de
Curitiba/PR.
Estavam presentes, membros titulares e suplentes do Conselho de Administração Nacional (CAN):
Ricardo Kontz (KONTZ), Antônio Luiz Malafaia Santos (MALAFAIA), José Inácio de Oliveira (INACIO),
Renato Bini (BINI), Sérgio Marangoni Alves (MARANGONI), Marco Aurélio Romeu Fernandes (ROMEU),
Nadir Antônio Mussio (MUSSIO), Adriano Aparecido Bezerra Chaves (ADRIANO), Carlos Delmar Lima
Lyrio (DELMAR), Christian Ubiratan da Silva Barbosa (CHRISTIAN), Renato Eugênio de Lima (RENATO),
ISABELLY Castro da Silva e Santos (ISABELLY), Antônio João Leitão Nunes (NUNES), Paulo Henrique
Maciel Barbosa (PAULO HENRIQUE), Wendell de Barros Dantas (WENDELL), Luiz Carlos da Cruz
Vasconcelos e Silva (LUIZ CARLOS) e Leonardo Vilar Costa (LEONARDO).
Representantes Áreas Geográficas: Arcângelo dos Santos Safanelli (ARCÂNGELO), Élcio Daniel Sousa
Barros (ELCIO), André Luiz Correa Gomes (ANDRÉ) e Lucas Ramon Cruz Barros (LUCAS). Antonio Elson
Santana (SANTANA).
Representante da Rede Nacional de Jovens Líderes: Melissa Wilm Senna Pinto (MELISSA) e Maria
Clara da Silva Marotti (MARIA CLARA).
Diretoria Executiva Nacional (DEN): Alessandro Garcia (ALESSANDRO), Ivan Alves do Nascimento
(IVAN) e Ilka Denise R. G. Campos (ILKA).
Comissário Internacional (CI): Marcos Carvalho (MARCOS CARVALHO).
Secretário-Geral (SG): David Marcial Ortolan (DAVID).
Escritório Nacional (EN): Camilla Fernanda dos Santos (CAMILLA).
Convidados: Irineu Muniz Resende Neto – Presidente UEB-PR (IRINEU), Roberlei Volpe Beneduzi –
Dirigente UEB-SP (ROBERLEI), Sarah Raquel Loureiro do Amaral – Presidente UEB-MA (SARAH), Cristine
Bohrer Ritt – Presidente UEB-RS (CRISTINE), Rafael Rocha de Macedo – Escotista UEB-GO (RAFAEL),
Celso Menezes (CELSO) – Presidente UEB-SC.
Às 8h45, KONTZ, vice-presidente no exercício da presidência do CAN, faz a acolhida de todos,
encaminha a saudação às bandeiras e RENATO se propõe a realizar a oração do dia. KONTZ propõe
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que a reunião seja imediatamente suspensa para que conversas de alinhamento e esclarecimentos
possam ser travadas e que possíveis acordos possam ser ajustados durante as horas seguintes. Sendo
a proposta acolhida pelos Conselheiros e membros das chapas proponentes da nova DEN (convidados
da reunião), foi definindo um momento inicial de verificação para retomada de reunião às 12h. Ao
meio dia as tratativas não foram concluídas, sendo o prazo postergado sem nova definição de horário
para retorno. Às 16h o Conselho retorna para dar continuidade com a reunião e KONTZ sugere esta
seja realizada de portas fechadas (secreta). Os trabalhos foram encerrados as 22:00hs
No dia seguinte, às 7h20, a reunião foi retomada, abrindo com uma solicitação da presidência do
Conselho para que a reunião continue às portas fechadas (secreta), também sem a presença da
Diretoria Executiva Nacional.
A presidência do Conselho passa a conduzir a reunião de forma aberta ás 9:30hs e informa os assuntos
prioritários dentre os apresentados na sugestão prévia de agenda: eleição da DEN, Alteração do 1º
Artigo da Lei Escoteira, Loja Escoteira do Nordeste e JamCam. Informa aos presentes que durante a
reunião fechada o Dirigente Ivan Nascimento retirou a candidatura de sua chapa a DEN, e a Chapa de
Rafael Macedo foi eleita para a DEN 2019/2022.
Alteração do 1º Artigo da Lei Escoteira: ISABELLY relata o encaminhamento recebido da Assembleia
Escoteira Nacional de 2018 a respeito da análise e proposta de modificação do texto do 1º Artigo da
Lei Escoteira. Sugere o encaminhamento de que seja aplicada a tradução “livre” do texto original: “O
Escoteiro é digno de confiança”, remetendo em seguida a ratificação dessa alteração à própria
Assembleia. Esclarece ainda que a adequação ou alteração de um “fundamento” da instituição deva
ser submetido à aprovação de Assembleia Nacional, conforme regrado no Estatuto da instituição.
PAULO HENRIQUE esclarece que o Nível Local clama que este tema seja tratado pelo CAN e debatido
pela instituição, sugerindo ainda que isto seja retornado à Assembleia, enquanto os debates sejam
incentivados nas Unidades Escoteiras Locais e Regiões Escoteiras. KONTZ solicita que seja
encaminhado novo e-mail à presidência e secretaria daquela Assembleia, mantendo-o em cópia,
solicitando o fim do processo de elaboração e revisão da Ata daquela reunião ordinária, o quanto
antes, para que seja liberada sua publicação. NUNES assevera que o Nível Local deve ser consultado,
para garantir respaldo na tomada de decisões. ROMEU concorda com NUNES, sugerindo ainda que
exista um bom trabalho de comunicação interna na instituição acerca da origem da adequação do
texto que ora se discute. CHRISTIAN destaca que o que está sendo sugerido está unicamente atrelado
à uma questão técnica, de correção de tradução da redação original, não restando nada atrelado a
qualquer solicitação de religião para adequação, mas sim uma necessidade de correção de tradução. O
presidente KONTZ submete à votação do Conselho, resultando em 12 votos a favor e duas abstenções
(incluindo a do presidente), gerando então o atendimento da determinação da Assembleia Nacional.
Assim, o CAN autoriza que seja feita a submissão da sugestão de adequação de texto aos associados e
que o resultado seja submetido à Assembleia Escoteira Nacional para deliberação final. Autoriza,
igualmente, que o texto apresentado seja, desde já, utilizado pelas Unidades Escoteiras Locais que
desejarem.
JAMCAM: MARANGONI informa que durante a realização do evento Moot Interamericano no Peru,
manteve conversa com o presidente do Comitê Interamericano, Ricardo Stuber (RICARDO). RICARDO
informou que havia encaminhado alguns ofícios à presidência do CAN, PAULO HENRIQUE, e da DEN,
ALESSANDRO, solicitando informações e definições do evento. MARANGONI informou que RICARDO
declarou ter recebido ofício em resposta do ALESSANDRO, solicitando a postergação da data por mais
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alguns dias. MARANGONI esclarece que RICARDO solicitou em um dos ofícios que fosse definido um
Comitê Gestor para o JAMCAM. ALESSANDRO esclarece que as respostas já estão sendo produzidas,
que a nova Diretoria Executiva (eleita) já será envolvida, e que nos próximos dias será enviado o ofício
final em resposta. PAULO HENRIQUE destaca a importância, para que se demonstre o alinhamento das
decisões, que o CAN também ratifique o encaminhamento do ofício. O presidente KONTZ submete à
votação do Conselho a respeito de que o CAN aprecie o material e, alinhando seu conteúdo com a
DEN, ratifique seu encaminhamento e assine o documento, resultando em 13 votos a favor e uma
abstenção (a do presidente), sendo que ficou definido que o Comitê Gestor deverá ser integrado por
representantes da DEN eleita e por profissionais do EN.
Loja Escoteira do Nordeste: CHRISTIAN recebe a palavra e esclarece que anteriormente esse assunto
foi apresentado em reuniões do Conselho, de que de fato possa existir uma loja naquela Região
Geográfica, pois o frete de compras atuais dificulta o processo de aquisições pelo e-commerce.
CHRISTIAN solicita que seja autorizado um estudo para buscar identificar um Estado naquela região
(possivelmente no RN) que possa receber uma loja física. IVAN esclarece que até então os estudos que
foram feitos não apresentavam uma viabilidade financeira, embora se coloque à disposição para se o
CAN determinar realizar um novo estudo, buscar realiza-lo e apresentar ao Conselho. IVAN relata
ainda a preocupação com a busca de novas possibilidades de redução de custos do vestuário, ao
conduzir novos estudos que possam auxiliar com essa intenção. Esclarece ainda que há um empenho
em buscar a diversificação do portfólio de produtos, para que possa haver maior alcance de receita e
que isso possa vir a subsidiar a redução dos custos do vestuário. WENDELL reflete sobre a relevância
de que algumas decisões possam ser tomadas, baseadas nos estudos, mas que se leve em
consideração algumas decisões também pelo viés institucional, ou seja, não desconsiderando a
decisão comercial, mas também refletindo a necessidade de decidir algumas instalações de lojas
físicas para garantir a “presença” institucional em alguns espaços. Foi encaminhado que a DEN deva
apresentar um estudo de viabilidade e o CAN irá analisar e atuar a partir do recebimento desse
resultado.
Informes da RNJL: MARIA CLARA apresenta a nova composição do Núcleo Nacional, destacando que
voltaram para a formação antiga, de dois coordenadores e dois comunicadores (Maria Clara Marotti e
Melissa Wilm – Coordenadoras e Daniel Guarnieri e Diogo Freitas - Comunicadores). No Fórum foram
realizados dois encaminhamentos, conforme apresentado na Assembleia, sobre Transparência
(financeiro, eventos e processos seletivos internacionais), Diversidade (Criação de uma Equipe
Nacional de Diversidades; Aumentar a representatividade de pessoas negras e Norte/Nordeste;
#PraCegoVer; Não existência de material relacionado para as UELs; Inexistência de PN sobre minorias),
Grupo Padrão (Reinserção da pontuação de Jovem Líder no Grupo Padrão; Justificativa para retirada;
Façamos um Fórum - UEL), Recomendação (Orçamento da RNJL seja alterado para a pasta de
governança ao invés de Métodos Educativos). Processos seletivos das Equipes Nacionais está sob
coordenação do Daniel Guarnieri; informado que está sendo realizado o levantamento sobre as
necessidades das Equipes e, com base nisso, um edital de seleção única; edital pronto para ser
lançado (aguardando posicionamento EN sobre datas de lançamento e Comitê Avaliador). Sobre o
processo de definição de um Assessor Juvenil do Comitê Interamericano, com a indicação ao Núcleo
Nacional pela ENRI para realização da escolha do candidato brasileiro ao cargo de Assessor; debate
com a Rede sobre a melhor forma de escolha do candidato; início do processo seletivo (perguntas e
debate); votação dos Núcleos Regionais (até 29/8); retorno para a ENRI com a escolha (30/8). MELISSA
e MARIA CLARA questionam o processo e a instância adequada para alguns dos procedimentos de
escolha de representantes da RNJL. ALESSANDRO destaca a relevância da experimentação de
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diferentes modelos e de reflexão com a própria RNJL para a definição de um modelo futuro. É
apresentado a proposta do novo “NN News”, informativo do Núcleo para os membros da RNJL. Os
membros do Conselho sugerem que seja encaminhado não só para os Jovens, mas também para as
Diretorias Regionais e para o próprio Conselho, para que as iniciativas do NNJL possam receber apoio
e divulgação mais ampla. Desenvolvimento do ENJL (Encontro Nacional de Jovens Líderes) com o
NRCE, reuniões mensais com o NRCE (Núcleo Regional do Ceará); escolha do local, cardápio, kit e
finalização do Boletim. CHRISTIAN questiona a respeito do processo de estímulo e envolvimento dos
Núcleos Regionais, MARIA CLARA e MELISSA esclarecem que existe um mapeamento de pessoas e
locais com potencial, bom como do processo de busca de estímulo para que novos Núcleos possam
ser implantados ou reativados. LUCAS convida a RNJL para que participem do Encontro da Região
Geográfica, tanto para esclarecimentos, quanto para estimular os jovens locais para a promoção de
novos espaços. NUNES sugere que seja realizada uma sensibilização das diretorias regionais, para que
eles possam convergir a favor da expansão dos Núcleos Regionais. MELISSA esclarece que a Rede
defende a capacitação e o empoderamento dos Jovens, para que eles sim busquem participar dos
espaços e se mobilizem para efetivar a participação. Política Nacional de Envolvimento Juvenil,
MELISSA informa que foram realizados dois turnos; 14 Núcleos Regionais participaram da consulta;
está em fase de finalização das consultas; informa ainda, que estão em fase de desenvolvimento
escrito. MARIA CLARA informa que, durante o Moot do Peru, foi realizada Reunião da Rede
Interamericana de Jovens: realizada com os Representantes das Redes da Região Interamericana
presentes no III Moot Interamericano no Peru; com o objetivo de dialogar sobre a visão da Rede na
Região e sugestões para o Fórum Interamericano que ocorrerá no Panamá.
Conferência Interamericana: BINI questiona como está o processo seletivo dos Delegados para a
Conferência Escoteira Interamericana, em especial a respeito das bolsas oferecidas para os jovens.
MARCOS CARVALHO esclarece que a Região Interamericana ofereceu duas bolsas parciais para dois
jovens, se estes fossem obrigatoriamente estabelecidos como delegados na Conferência. Informa
ainda que estes já foram selecionados e divulgados os resultados. Esclarece que para a Conferência
esses dois jovens já farão parte da Delegação, e que as demais vagas precisam ser definidas, levandose em consideração que alguns cargos já fazem parte/são convidados a compor historicamente a
Delegação. Reflete ainda que se a UEB definir em ter um candidato ao Comitê Interamericano é
relevante incluí-lo na Delegação. Sendo questionado, MARCOS CARVALHO esclarece que recebeu o
interesse de candidatura de três associados: Felipe de Paulo (UEB-SP), Rubem Tadeu (UEB-RJ) e
Patrícia Diniz (UEB-SP), mas que as candidaturas ainda estão sob apreciação da DEN. ROMEU se
manifesta no sentido de que, tendo em vista o interesse manifestado e a política internacional da
instituição em se fazer presente nos espaços da Organização Mundial, que não há motivo para que
não haja indicação de candidatura pelos Escoteiros do Brasil.
Informes das Áreas Geográficas (Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste): A Região CentroOeste, através do seu representante ELSON, faz os relatos do último Encontro, ainda informado que o
próximo, 4º Encontro, ocorrerá na Região Escoteira do Mato Grosso do Sul. ARCÂNGELO informa que
o próximo Encontro da Região Sul está previsto para o próximo mês de janeiro. ANDRÉ informa que
não há nenhum tema que tenha sido apresentado pelos presidentes da Região Sudoeste, mas destaca
que o próximo Encontro será realizado novamente em parceria com a Região Sul (tratando-se,
portanto, de um Encontro Sul-Sudeste). Segundo LUCAS, a Região Norte terá um Encontro entre os
dias 22 e 23 de setembro deste ano; destaca ainda sobre as dificuldades encontradas na Região em
relação aos altos custos de passagens e que a realização de eventos pelo Nível Nacional com custos
reduzidos apoia significativamente a possibilidade de adesão de participantes daquela Região
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Geográfica. LUCAS informa ainda que por motivos pessoais não estará presente na próxima reunião,
mas o suplente irá assumir a participação naquela ocasião. ÉLCIO relata as questões da Região
Nordeste, destacando a relevância de estimular e facilitar a adesão ao vestuário escoteiro na Região;
agradece ainda e se despede como representante da Região Nordeste no Conselho, ainda registrando
seu descontentamento com algumas tratativas e encaminhamentos que ele alega ter presenciado no
CAN; solicita que seja discutido o papel e relevância dos Representantes de Área Geográfica.
Jamboree Nacional Escoteiro 2018 (Barretos/SP): ROMEU se manifesta positivamente em relação ao
trabalho desenvolvido pela DEN, que gerou boa repercussão de resultados junto aos associados,
cumprimentando a todos os envolvidos na realização do evento, tanto a DEN como o Escritório
Nacional e todos os voluntários. RENATO também manifesta seus cumprimentos pelo trabalho
desenvolvido de realização do evento, enaltecendo o espaço de confraternização e de participação
dos jovens; sugere que seja aprovada uma manifestação de congratulações à DEN. KONTZ submete à
votação do Conselho, sendo aprovado por unanimidade a manifestação de congratulações à DEN pela
execução do Jamboree. CHRISTIAN relata sobre a percepção positiva dos participantes e IVAN destaca
que além do bom resultado do programa, ainda foi possível gerar um resultado financeiro
significativamente positivo para a instituição. Jabs Costa (JABS), presidente da UEB-SP, agradece em
nome de toda a equipe de SP, que também compôs a organização do evento, destaca a grande adesão
e participação de muitos associados de SP e de todo o país, incluindo de membros do Conselho,
trazendo de fato um balanço muito positivo para toda a instituição. PAULO HENRIQUE registra a
percepção de satisfação de todo os participantes, informando que também participou da equipe do
evento.
Jamboree Mundial Escoteiro 2019 (EUA): ROMEU questiona sobre a limitação de inscrições, solicita
esclarecimentos sobre o quantitativo negociado de inscrições que já teria sido esgotado pela UEB, e
pondera que há informações de que alguns países têm buscado a aquisição de novas cotas de
inscrições. Destaca, ainda, que no Boletim 1 consta como data limite para inscrições o mês de
fevereiro de 2019, sem qualquer ressalva no que refere à existência, ou não, de vagas. Fato que pode
estar gerando indevida expectativa de muitos jovens e famílias. MARCOS CARVALHO esclarece que na
última sexta-feira foi publicado um informativo para os associados, mas que já há uma ação de busca
de negociação por mais vagas para nosso público. Destaca ainda, que a questão cambial está
prejudicando também a expectativa de novas participações, pois provavelmente a aquisição de novas
vagas deverá ser feita com antecipação de pagamento - sob uma taxa cambial elevada. IVAN esclarece
que as vagas geram imediatamente o compromisso de pagamento da UEB à Coordenação do Evento
de valores de forma antecipada. MARANGONI questiona a respeito da garantia de pagamento e o
porquê de não se utilizar o sistema de recebimento por cartão de crédito, podendo-se trabalhar ainda
com a antecipação de pagamento de recebíveis. IVAN informa que não há necessidade de antecipar,
mas sim de se garantir a adesão de inscritos de fato ao quantitativo de inscrições que viermos a
disponibilizar. RENATO questiona a respeito da prioridade de escotistas que acompanham jovens no
evento. MARCOS CARVALHO informa que de fato essa informação consta em Boletim do evento e que
deverá ser cumprida.
Ratificação da Presidência e Definição da Vice-Presidência do CAN: KONTZ sugere o nome de
MALAFAIA para assumir a vice-presidência do Conselho. O presidente submete à votação a nova
composição de presidência e vice-presidência, resultando em 12 votos a favor e duas abstenções
(incluindo a do presidente). Da mesma forma, é ratificado o nome de KONTZ para continuar na
presidência do Conselho até o final de seu mandato.
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Em virtude da ausência de tempo para apreciação dos itens previstos na pauta da reunião, foram
postergados para apreciação e deliberação virtual e/ou na próxima reunião presencial os itens:
Informes DEN; Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016/2021; Custo do vestuário e
utensílios comercializados pela loja escoteira; Reembolso de despesas para conselheiros suplentes no
exercício da titularidade; Proposta de subsídios aos conselheiros representantes de áreas geográficas;
Novos associados; e, Informes dos Grupos de Trabalho do CAN - Políticas Institucionais, Transparência,
Posicionamento Institucional e Comissão de reconhecimento e Condecorações.
Em função dos momentos de reunião secreta a leitura dos registros da Ata na reunião foi dispensada
pelo Conselho. KONTZ realiza os encaminhamentos finais, convidando as representantes do NNJL para
realizarem as saudações à bandeira e oração e, em seguida, declara a reunião encerrada.

Ricardo Kontz
Presidente
Conselho de Administração Nacional

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Escritório Nacional
Rua Coronel Dúlcidio,2107
Bairro Água Verde, Curitiba, PR
Tel (41) 3353-4732
Fax(41) 3090.7928
www.escoteiros.org.br

