ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e local: 10 e 11 de novembro de 2018, no Escritório Nacional dos Escoteiros do
Brasil, na cidade de Curitiba/PR.
Estavam presentes, Membros titulares do Conselho de Administração Nacional (CAN):
Ricardo Kontz (KONTZ), Antônio Luiz Malafaia Santos (MALAFAIA), Carlos Delmar Lima
Lyrio (DELMAR), Christian Ubiratan da Silva Barbosa (CHRISTIAN), Isabelly Castro da Silva
e Santos (ISABELLY), José Inácio de Oliveira (INACIO), Marco Aurélio Romeu Fernandes
(ROMEU), Nadir Antônio Mussio (MUSSIO), Paulo Henrique Maciel Barbosa (PAULO
HENRIQUE), Renato Eugênio de Lima (RENATO) e Sérgio Marangoni Alves
(MARANGONI).
Conselheiros Suplentes: Wendell de Barros Dantas (WENDELL), Luiz Carlos da Cruz
Vasconcelos e Silva (LUIZ CARLOS), Leonardo Vilar Costa (LEONARDO).
Representantes Áreas Geográficas: Arcangelo dos Santos Safanelli (ARCÂNGELO),
André Luiz Correa Gomes, Antônio Elson Santana (ANTONIO) e Rafael Fagundes
Cavalcanti (Rafael).
Diretoria Executiva Nacional (DEN): Alessandro Garcia (ALESSANDRO), Ivan Alves do
Nascimento (IVAN) e Carlos Frederico dos Santos (FRED).
Comissário Internacional: Marcos Carvalho (MARCOS).
Escritório Nacional (EN): David Marcial Ortolan (DAVID) - Secretário-Geral, Camilla
Fernanda dos Santos (CAMILLA), Paula Martins (PAULA) e Luiz César Horn (LUIZ CÉSAR).
Representante dos Jovens Líderes: Maria Clara da Silva Marotti (MARIA CLARA) e
Melissa Wilm Senna Pinto.
Convidados: Rafael Macedo – Presidente DEN Eleita e Roberlei Volpe – Vice-Presidente
DEN Eleita.
Às 8h45, KONTZ faz a acolhida de todos, encaminha a saudação às bandeiras e a oração
do dia. Os conselheiros titulares Renato Bini, Adriano Chaves e Antônio Leitão Nunes
tiveram suas ausências justificadas.
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KONTZ lembra os conselheiros do CAN sobre a última reunião onde há uma solicitação
pelo MACEDO e MARANGONI de que seja incluída na última ata as informações pessoais
da Diretoria Executiva Nacional (DEN) eleita, para que sendo feito o registro desta os
órgãos e empresas competentes sejam notificados e não ocorra qualquer perda
operacional quando da mudança das composições de Diretorias. Tal solicitação foi
aprovada por unanimidade pelo Conselho. Em seguida, é feita a apreciação dos itens da
pauta.
1. Apreciação da Pauta da Reunião: ISABELLY sugeriu mudança na pauta, para
antecipar o assunto da resolução sobre conflitos de interesses. LUIZ CÉSAR informa
que ISGF não consta como uma organização reconhecida pela WOSM neste
momento, embora entenda que não haja prejuízo que uma discussão preliminar
sobre esse assunto seja travada. Submetido à votação, o item foi mantido na pauta
da reunião. MARANGONI solicita a inclusão na pauta do assunto sobre o Edital
001/2018 de Publicização da ACADEBIO (onde fica a Flona de Ipanema/em SP, do
ICMBio), informando que DAVID e o próprio MARANGONI estiveram representando
o EN/DEN; ALESSANDRO esclarece que o assunto está previsto para ser tratado
dentro dos Informes da DEN. A pauta com ajustes é aprovada pelos presentes.
KONTZ solicita nesse momento que a reunião seja tratada de forma fechada nos
minutos seguintes, para tratar de assunto que exige esse regime; os convidados, os
profissionais escoteiros e os membro da DEN atual e eleita deixaram a sala às 9h; a
reunião é retomada de forma aberta às 11h. ALESSANDRO relata sobre a conversa
travada com o MACEDO em paralelo à sessão fechada do CAN, a respeito do
processo de transição entre as Diretorias, no sentido de viabilizar os momentos de
diálogo e interação entre as partes. MACEDO relata o desejo que qualquer
eventualidade possa ser tratada de forma pragmática, franca e com rapidez entre as
duas equipes.
2. Informes da DEN: ALESSANDRO justifica a ausência da vice-presidente Ilka Campos,
que se encontra em visita institucional ao Estado de Roraima, em virtude das ações
do Projeto Integra naquele Estado. Também justifica a ausência da diretora Carmen
Barreira, que também se encontra entre viagens de representação institucional em
eventos de formação escoteira. ALESSANDRO inicia seu relato com a área de Gestão
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Estratégica, informando as ações realizadas no período, como segue: distribuição de
materiais do pelo projeto Apoia, informando que serão divulgados os materiais para
auxiliar nas regiões escoteiras e seções autônomas. Ele passa a palavra ao DAVID,
que dá continuidade com as informações que estão sendo desenvolvidas nessa área,
esclarecendo então sobre o Projeto Multiplica, apresentando que será utilizado o Kit
do Multiplica nas seções autônomas, no momento da abertura de novas unidades
escoteiras; está sendo produzido o vídeo a “Grande Aventura”, mais um material
para apoiar a divulgação do Movimento; relatos da primeira edição do Dia do Amigo.
ALESSANDRO dá continuidade a respeito da realização do Mutirão Nacional
Pioneiro; iniciativa Primavera X, para apoiar a Abertura de UELs; lançamento do
Programa de Incentivo ao Crescimento; e, projeto Integra Roraima. IVAN recebe a
palavra e dá continuidade as ações da área de relações Institucionais, informando a
respeito das questões financeiras do período. IVAN dá a voz para a PAULA, que faz a
apresentação da área de comunicação, com as demandas e funcionamento da área,
assim como das ações de Mobilização de Recursos desenvolvidas. FRED recebe a
palavra, representando a Diretoria de Relações Institucionais, em especial
abordando as questões de Relações Governamentais realizadas recentemente. IVAN
ainda informa sobre o orçamento da Loja Nacional, esclarecendo que um e-mail foi
enviado ao CAN nesse momento sobre os faturamentos de cada mês. Informes da
Área Internacional são apresentados por MARCOS CARVALHO.
A reunião foi da continuidade até às 13h, com recesso de uma hora para o almoço,
retornando às 14h.
CONTINUIDADE DOS INFORMES DA DEN: Às 14:15 LUÍS CÉSAR, gerente da área de
Métodos Educativos, recebe a palavra, para fazer os informes das ações da área de
Métodos Educativos. Ele apresenta as iniciativas desenvolvidas nas áreas de Programa,
Gestão de Adultos, Atividades Especiais e Eventos. ALESSANDRO recebe a palavra
novamente e relata a respeito dos resultados do último Jamboree Nacional Escoteiro,
tanto a respeito da quantidade de participantes, que se configurou como a maior
quantidade de inscritos nesse tipo de evento até então, bem como pelos bons
resultados obtidos a partir de um sistema de alimentação/refeições diferenciado, que
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foi testado na ocasião. PAULO HENRIQUE comenta a respeito do encaminhamento que
o GT de Eventos do CAN havia feito, para que a DEN realize uma testagem de modelos
diferenciados de eventos nacionais, propondo que o CAN já faça a avaliação dos
resultados dos eventos realizados no período, reativando o GT para que possa conduzir
essa fase de análise sobre as pesquisas e resultados registrados. RENATO sugere que a
análise seja baseada em indicadores sintéticos, organizados por categoria de evento. A
respeito do assunto “Edital 001/2018 de Publicização da ACADEBIO/ICMBIO”, DAVID
apresenta questões gerais sobre o processo de Publicização da ACADEBIO da Flona de
Ipanema, localizada na cidade de Iperó/SP. O CAN encaminha que seja composta uma
Comissão para esse fim exclusivo e em caráter de urgência, para começa a trabalhar na
avaliação da oportunidade. O CAN autoriza ainda, caso seja confirmada a necessidade,
condicionando à apreciação e deliberação positiva da avaliação, a convocação da
Assembleia Extraordinária. Submetido à votação, o encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. Com relação a Política Nacional de Gestão de Adultos, ALESSANDRO
apresenta brevemente o histórico do trabalho realizado e um pedido de aprovação da
proposta que está sendo apresentada ao Conselho. Theodomiro Rodrigues, Diretor de
Gestão de Adultos, foi convidado a explanar de forma mais detalhada sobre a evolução
dos debates com relação à Política e da construção do documento que está sendo
submetido à apreciação nesta reunião. MARANGONI questiona sobre a forma como o
documento foi apresentado para apreciação do CAN, sem ter passado pela análise do
GT correspondente, de Políticas. Após esclarecimentos a respeito do histórico de
tramitação pelo ALESSANDRO, foi encaminhado para votação a aprovação parcial do
documento, ficando subordinado às revisões do GT, e do Conselho de forma ampla,
dentro de 30 (trinta) dias, para que possa ser votada de forma eletrônica a adoção e
divulgação do mesmo. Submetido à votação, o encaminhamento foi aprovado por
unanimidade.
3. ISGF - INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE FELLOWSHIP: Márcio Randig, escotista
de SC, foi convidado por PAULO HENRIQUE para apresentar a organização ISGF, que
atualmente possui menos de 50.000 pessoas participando no mundo e que conta
atualmente com 74 pessoas associadas no Brasil. Destaca que a organização não é
reconhecida atualmente pela WOSM. Relata sobre bolsas que foram oferecidas no
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conselho de Administração Nacional
www.escoteiros.org.br

passado para algumas pessoas visitarem a sede da organização na Europa, sendo
ele, Márcio, um dos bolsistas à época, hoje se mantêm como associado e
apoiador/promotor da organização no Brasil. A organização possui dentre suas
finalidades, buscar congregar pessoas que não participaram do Escotismo, ex
membros e membros ativos, bem como contribuir para a promoção do Escotismo
local e o desenvolvimento de ações comunitárias. No Brasil há uma organização
filiada denominada de “Associação Brasileira de Adultos Escoteiros e Bandeirantes”,
com associados desde 2002, que se divide em duas “guildas” (unidades), uma em
Joinville e outra no Rio de Janeiro. Márcio Randig deixa o convite para que a UEB
possa buscar conhecer mais sobre o trabalho da ISGF e eventualmente promover
alguma proximidade entre os membros e as duas instituições.
4. Acompanhamento Orçamentário 2018: MARANGONI dá início sobre os relatos do
GT de Acompanhamento Orçamentário, relatando os destaques identificados no
orçamento de 2018 e solicitando alguns esclarecimentos da DEN. A respeito da
“Pesquisa de Impacto do Escotismo na Sociedade”, ALESSANDRO e IVAN esclarecem
que conforme consta no Planejamento Estratégico, será feita uma pesquisa para
apoiar o desenvolvimento de iniciativas relacionadas com a marca da UEB e
esclarecer como é que de fato a sociedade percebe os Escoteiros do Brasil e suas
ações e, que após o encerramento da pesquisa, terão de forma geral qual são essas
percepções internar e externas. IVAN afirma ainda que o montante de somente uma
das rubricas do orçamento não seria suficiente para realizar esta demanda, por isso
juntaram dois lançamentos para isso (percepção da marca e impacto do Escotismo).
Entrou em votação e foi aprovado por unanimidade. Tratando então da deliberação
de aprovação do orçamento com base na revisão feita pela DEN no meio do
exercício, MARANGONI encaminha a sugestão de aprovação, fazendo apenas um
apontamento para que o resultado do exercício vá para um dos Fundos de
Contingência do Nível Nacional. A aprovação feita por unanimidade pelo Conselho é
de aprovação da alteração no orçamento de 2018, com o destaque que de fato seja
encaminhado o saldo consolidado para o Fundo de Obra, que deverá ser utilizado
futuramente para a construção da expansão da sede nacional.
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5. Resolução de Registros para 2019: ROMEU propõe a reflexão sobre um possível
registro provisório que, com uma validade sugerida de 30 dias, poderia atender a
situação de pessoas que buscam experimentar as atividades escoteiras, mas ainda
não estão certas de sua efetivação como associados. ROMEU continua asseverando
que dessa forma poder-se-á resolver a questão do período de algumas semanas de
irregularidade de registro, bem como garantir a cobertura do seguro escoteiro
durante esse período de experimentação. Fica encaminhado de que a DEN/EN façam
uma análise da viabilidade de implantação do Registro Provisório, para ser
apresentado para apreciação do Conselho ainda no primeiro semestre de 2019.
IVAN propõe ao CAN a publicação da resolução que é apresentada anualmente para
regulamentar o Registro Escoteiro, incluindo uma cláusula de caráter provisório,
para tratar da regularização do registro de pessoas que estejam em status irregular
nos últimos meses do ano corrente. IVAN continua informando que a inclusão dessa
cláusula, de forma experimental neste ano, ajudará a estrutura executiva a fazer
uma avaliação dos resultados para as definições ao final do período. Após debates
de adequação no texto da Resolução, fica encaminhado pelo CAN a aceitação da
proposta da DEN com as adequações ajustadas.
6. Alteração da resolução de condecorações e recompensas: A respeito do Artigo 42,
ISABELLY sugere que leiam a regulamentação e pensem sobre as possíveis alterações
de adequação da norma. Ela informa que não considera necessário que seja
aprovada agora esta resolução. A ideia seria adequar as normas que já estão sendo
feitas. Fica encaminhado que a ISABELLY irá trabalhar em cima do texto e será
enviado por e-mail para apreciação dos conselheiros.
A reunião é encerrada nesse dia às 21h e retomada no domingo, dia 11 de novembro,
às 8h da manhã.
7. Reembolso de despesas para conselheiros suplentes no exercício da titularidade:
Após debate sobre o tema, o presidente KONTZ informa sobre a definição dada pelo
Conselho, como adendo regulamentar, de que quando um conselheiro titular não
puder comparecer à reunião e, o suplente assumir e exercer direito de voto, caberá
o reembolso das despesas de deslocamento como praticado para os titulares, na
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eventualidade daquelas situações em que o suplente se dispôs a comparecer sem
convocação prévia para atender vacância em determinada reunião. Ou seja, será de
direito o reembolso das despesas do suplente, mesmo que não tenha sido
convocado previamente, quando este for solicitado em reunião a exercer as funções
de um titular ausente.
8. Associados da OFL: MUSSIO relata sobre a criação do primeiro regulamento da
Ordem da Flor de Lis, ainda em versão de minuta. Ele informa ainda como a OFL ela
está composta atualmente, contando 111 membros efetivos. MUSSIO esclarece que
o valor desse fundo hoje alcança aproximadamente o patamar dos 410 mil reais. A
proposta de regulamento será encaminhada de forma eletrônica para apreciação e
aprovação do Conselho.
9. Orçamento 2019: IVAN informa que encaminhou a proposta orçamentária referente
ao ano de 2019 de forma eletrônica para o Conselho e faz a apresentação de seus
itens gerais de receitas e despesas previstos. MELISSA solicita que conste em Ata a
questão do orçamento dos Jovens Líderes, de que na última reunião do CAN havia
sido acordado de que nessa proposta orçamentária os recursos para os Jovens
Líderes já deveriam estar vinculados com a área de Governança, não em Métodos
Educativos como está disposto da proposta incialmente apresentada pela DEN.
ALESSANDRO esclarece uma outra visão conceitual sobre essa vinculação no
orçamento, e consequentemente de forma programática também, dos Jovens
Líderes com a outra área solicitada no orçamento, e pede que o assunto possa ser
discutido de forma mais profunda em um outro momento. MACEDO questiona sobre
a Aventura Nacional Sênior, que não consta na proposta de orçamento apresentada
pela DEN, se de fato teria acatada a sugestão da DEN Eleita de postergar a data do
evento para outro ano, de forma a não conflitar com a organização do evento
JamCam. ALESSANDRO confirma que a referida atividade não consta na proposta de
2019 em virtude do pedido da Diretoria Eleita de postergar o evento. Sobre as
reflexões da adequação do orçamento para atender ao plano de ação da Diretoria
Eleita, depois de esclarecido pelo IVAN de que há uma rubrica sem destinação
específica de valores, para que a nova diretoria possa fazer uso para os seus
lançamentos de ações que serão propostos; MACEDO sugere que seja dado um novo
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nome para essa rubrica, alterando o termo “Fundo de Contingência”, que não
deixaria claro para qual finalidade ele estará previsto; o que foi aprovado pelo
Conselho. MACEDO informa que se compromete em encaminhar uma adequação da
proposta orçamentária com um mês antes do Congresso de abril, incluindo os
projetos da nova gestão. Quanto à deliberação de aprovação do orçamento 2019, o
primeiro encaminhamento, oferecido pelo MALAFAIA, é de que o orçamento seja
aprovado pelo Conselho; MARANGONI sugere que seja dada uma pausa para o
estudo e análise do orçamento e somente após 30 dias ele possa ser aprovado.
KONTZ coloca as duas propostas em votação, e o resultado a favor da aprovação
imediata com as alterações feitas durante a reunião é de 6 conselheiros a favor e
sobre a proposta do documento ser apreciado com mais detalhes e entrar em
votação após 30 dias foi de 7 conselheiros a favor. Ficou como encaminhamento do
Conselho que dentro de 30 dias o Conselho irá se reunir para deliberar o orçamento
apresentado pela atual DEN.
10. Resolução sobre conflito de interesses: CHRISTIAN, faz uma proposta para
flexibilizar algumas posições de conflito de interesse, que poderiam gerar
dificuldades para algumas pessoas de Regiões que necessitam da disponibilidade de
voluntários em diferentes posições, que hoje entrariam nos casos previstos da
Resolução de Conflito de Interesses. Após debate no Conselho, é colocado em
votação a consulta de acatar a solicitação de alteração na Resolução vigente desde
2017, sendo o resultado obtido de 6 conselheiros de acordo e 6 contra, o presidente
é convocado a exercer seu voto de desempate; o presidente votou contra,
justificando sua opção pelo fato de ainda se tratar de uma Resolução nova e de
necessitar de mais tempo para uma análise de possíveis necessidades de adequação.
Fica, portanto, aprovado o encaminhamento de manutenção da Resolução como
consta publicada para todos os associados.
11. Política Internacional: KONTZ registra que a Equipe Internacional, vinculada a DEN,
encaminhou para o CAN a proposta de alteração da atual Política Internacional.
Informa que ele encaminhou o documento para o GT de Políticas do Conselho, para
apreciação e emissão de parecer.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conselho de Administração Nacional
www.escoteiros.org.br

12. GT Eventos: KONTZ solicita que conste em Ata, que o GT Eventos do CAN será
reativado, devendo sua composição e escopo de trabalho ser discutido e definido de
forma eletrônica pelos conselheiros.
13. Resgate Documental do Ato de Criação da Região Escoteira do Piauí: KONTZ
informa que o pedido do RAFAEL é de que sejam buscadas informações sobre a
Região. Fica encaminhado de que deverá ser criada Resolução pelo órgão nacional
competente, que registre a redefinição da Região Escoteira do Piauí.
14. Informes da Rede Nacional de Jovens Líderes e Informes das Áreas Geográficas
(Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste): Pelo fato do tempo estar escasso
para o restante da reunião para apreciação de assuntos que exigirão deliberação do
Conselho e, em acordo com os demais membros da reunião, o presidente KONTZ
sugere que a apresentação dos Jovens Líderes, Áreas Geográficas, comissões e
demais grupos de trabalho apenas com relatos de ações, sejam encaminhados de
forma eletrônica aos conselheiros.
15. Registro de isentos: WENDELL esclarece sobre os atuais procedimentos e
procedimentos envolvidos com o atendimento dos isentos. WENDEL fala sobre a
preocupação com a instituição no tocante a situações desproporcionais de isentos
em determinados casos, em especial em situações de alguns Grupos Escoteiros que
apresentam até o quadro extremo em que chegam a ter toda a diretoria e os
escotistas registados como isentos muitas vezes de forma indevida; a preocupação
é de que o EN não consiga fazer uma boa filtragem sobre este assunto. Declara que
fez um levantamento, informando que há um custo elevado para a instituição com
essa isenção desmedida, deixando então a organização de arrecadar em torno de
700 mil reais com essas situações, o que pode ainda prejudicar aqueles que de forma
correta precisam exercer a condição de isento. A proposta oferecida por WENDEL
inclui uma análise da isenção de adultos. ISABELLY faz um adendo, sugerindo que
seja seito um acompanhamento nas Regiões onde o índice de isentos adultos é
acima da média. O encaminhamento será feito de forma eletrônica.
16. Internacional Peace Camp - Arábia Saudita: MARCOS CARVALHO encaminhou um
e-mail consultando sobre a posição do CAN de permissão ou não de abertura de
processo para a participação de jovens do Brasil nesse evento sediado da Arábia
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Saudita,

pela

associação

escoteira

daquele

país.

KONTZ

encaminhou

eletronicamente detalhes sobre o assunto para o conhecimento dos conselheiros.
Trata-se de uma oportunidade com restrições claras de público, pois a possibilidade
de participação é para apenas adultos jovens (entre 18 e 21 anos) e do sexo
masculino, em função das questões culturais daquele país. Após debate sobre os
prós e contras de divulgar a oportunidade para os associados da UEB, o assunto é
submetido à votação, restando 8 votos favoráveis e 4 contrários. Fica então
aprovada a divulgação, com o destaque de que no edital devem estar expressos
todos os riscos efetivos e as leis de circulação naquele país.
17. Alteração de Parâmetros para Medalha de Valores Caio Viana Martins: A votação
será de forma eletrônica pelos conselheiros.
18. JAMCAM 2020 no Brasil: MELISSA irá enviar por e-mail para o CAN.
19. Aventura Nacional Sênior de 2019: MACEDO retoma o assunto, fazendo uma breve
apresentação, em especial pelo risco de conflitar a com a proposta de que o evento
seja postergado e ratificada a decisão pelo Conselho. MALAFAIA faz uma sugestão
de que para aqueles jovens que estejam na idade de beneficiário já ultrapassada na
nova data que for definida para o evento, que haja uma possibilidade para que eles
possam ser incluídos ainda na condição de jovens participantes. Submetido à
votação, o adiamento do evento para a partir de 2020, foi obtido o resultado de 10
votos a favor e 2 contrários. Fica então ratificado o adiamento excepcional da
Aventura Nacional Sênior para após a data do JamCam.
Às 12:15 minutos KONTZ agradece a participação de todos e encerra a reunião.

Ricardo Kontz
Presidente
Conselho de Administração Nacional
União dos Escoteiros do Brasil

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conselho de Administração Nacional
www.escoteiros.org.br

