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ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
 

Data e local: 28 abril de 2019, na sede da União dos Escoteiros do Brasil – DF, em Brasília/DF.  

Estavam presentes, membros do Conselho de Administração Nacional (CAN): Isabelly Castro da Silva 

e Santos (ISABELLY), Marco Aurélio Romeu Fernandes (ROMEU), Nadir Antonio Mussio (MUSSIO), 

Adriano Aparecido Bezerra Chaves (ADRIANO), Carlos Delmar Lima Lyrio (DELMAR), Christian Ubiratan 

da Silva Barbosa (CHRISTIAN), Renato Eugênio de Lima (RENATO), Dayanna Cristine Gomes Rosa 

Bezerra (DAYANNA), Robson Alexandre de Moraes (ROBSON), Sarah Amaral (SARAH), Carlos Magno 

Torres (MAGU), Eduardo Evaldt Manique (MANIQUE), Mark Anderson Caldeira (MARK) e Leonardo 

Vilar Costa (LEONARDO). 

Representantes Áreas Geográficas: Arcângelo dos Santos Safanelli (ARCÂNGELO), Representante da 

Área Sul; Márcio Silva Paes (MÁRCIO), Representante da Área Geográfica Norte; Rafael Fagundes 

Cavalcanti (RAFAEL), Representante da Área Geográfica Nordeste; Flavio Rodrigues Ribeiro (FLAVIO), 

Representante da Área Geográfica Sudeste. 

Diretoria Executiva Nacional (DEN): Rafael Rocha de Macedo (MACEDO), Cristine Bohrer Ritt 

(CRISTINE), Roberlei Beneduzi (ROBERLEI).  

Escritório Nacional (EN): David Marcial Ortolan (DAVID), Secretário-Geral. 

Convidados: Paula Martins (PAULA), Gerente de Relações Institucionais EN; Jéssica Cavalheiro de Souza 

Scherer (JÉSSICA), Analista de Mobilização de Recursos EN; e, Luiz Salgado Klaes (KLAES), curador da 

Ordem da Flor de Lis. 

 
Abertura da Reunião: Às 09h20min, DELMAR fez a acolhida dos presentes, conduziu a saudação às 
bandeiras e convida MAGU para realizar a reflexão do dia.  
 
 
DELMAR abriu a palavra para as apresentações dos membros do Conselho, tanto com relação aos 
novos quanto aqueles em continuidade de mandato. 
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1. ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE: DELMAR fez breve explanação sobre o tema 
e sugeriu o nome de ISABELLY para a Presidência do CAN, sendo colocado por ele à consulta do 
Conselho, ISABELLY é eleita por aclamação dos conselheiros. Em seguida, DELMAR informou que 
também existiam dois nomes apresentados para assumir o cargo de Vice-Presidente do CAN, o do 
conselheiro CHRISTIAN e do conselheiro ROMEU. ADRIANO sugeriu que os dois candidatos se 
apresentassem, para que o CAN pudesse votar em seguida. CHRISTIAN apresentou suas ponderações 
e visão para a sua possibilidade de atuação como vice-presidente do Conselho, destacando a 
necessidade de conversão de interesses de diferentes grupos políticos e de representação das 
diferentes regiões do país. ROMEU recebeu a palavra e explanou sua visão e proposta de atuação para 
o cargo, destacando sua atitude de conciliação e convergência de todas as diversidades geracionais, 
de gênero e de projetos institucionais. RENATO ponderou se seria um bom caminho iniciar a nova 
composição com a disputa de cargos, solicitando a possibilidade de mediar a conversa com ambos os 
candidatos, antes que fosse submetida à votação. DELMAR concede alguns minutos para que a 
conversa fosse realizada. Após a conversa, RENATO relata a respeito da conversa realizada 
reservadamente com os dois candidatos, informando que, de forma muito escoteira, CHRISTIAN 
retirou seu interesse de candidatura ao cargo. DELMAR submete então o nome de ROMEU para ocupar 
a vice-presidência, tendo sido eleito então por aclamação dos presentes. ISABELLY e ROMEU 
assumiram os cargos e doravante passam a conduzir a reunião. 

2. DISCUSSÃO PAUTA REUNIÃO CAN DE AGOSTO/19: ADRIANO recebeu a palavra e sugeriu que 
fossem definidos locais pré-fixados para as reuniões do CAN, de forma a viabilizar a possibilidade de 
implementação de boas práticas de gestão, em especial a respeito de transparência. ISABELLY solicitou 
que o assunto fosse tratado pelo Conselho posteriormente, em função do avançar do horário.  

3. REGISTRO PROVISÓRIO: ROMEU apresentou aos novos Conselheiros o tema que se encontra 
pendente desde a última reunião do CAN. Destacou que há uma preocupação acerca da prática 
adotada por muitos Grupos Escoteiros de permitirem que possíveis novos associados participem de 
alguma atividade escoteira a título de “experimentação” sem, contudo, efetivarem o registro 
escoteiro. Destacou também que tal prática além de ser contrária à norma estatutária, permite gerar 
riscos para as diferentes partes interessadas. Em função disso em novembro de 2018 fora apresentada 
a proposta de criação de uma espécie de registro provisório para preencher essa lacuna. A partir dessa 
demanda a DEN ficou com a incumbência de verificar a viabilidade de contratação de um seguro 
provisório (ou seja, por tempo menor do que anual) bem como identificar as necessidades para ajuste 
do sistema de registro. Tais levantamentos deveriam ter ocorrido até o início de março deste ano. 
Informou que recebeu do Escritório Nacional a informação acerca da questão do seguro provisório no 
decorrer da semana que antecedeu esta reunião. Em síntese a informação do Escritório Nacional é de 
que tal sistemática é possível de ser implementada. CHRISTIAN questionou se o seguro será revertido 
em continuidade ou um novo seguro será emitido. ROBERLEI sugere que essa situação pudesse ser 
tratada como investimento, em virtude dos retornos possíveis, tais como pesquisa de efetividade de 
registro, segurança institucional, dentre outros. MARK concordou com ROBERLEI e ponderou que o 
controle de riscos é algo indiscutível e que os indicadores que seriam obtidos contribuirão 
sobremaneira com aspectos como o crescimento institucional. RENATO sugeriu que houvessem duas 
possibilidades de encaminhamento, uma imediata e outra após estudos complementares pelo 
Conselho. ROMEU indicou encaminhamento de que o CAN devesse se ater a deliberar a respeito das 
questões de regulamentação, deixando a DEN a cargo das definições operacionais junto com o EN. 
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ISABELLY encaminhou que o Conselho aprovasse a ideia e que os detalhes fossem discutidos pelo CAN, 
antes da definição final pelo órgão. Submetido à votação por ISABELLY, a proposta de seguro provisório 
foi aprovada por unanimidade pelo CAN.  

4. PESQUISA DE POSICIONAMENTO DA MARCA: as empresas de consultoria Duco, representada por 
Gisele Raulik Murphy, e Bridge Research, representada por Felipe Menezes, foram convidadas a 
apresentar o trabalho contratado pela DEN. O material consiste no “Relatório Final da Pesquisa de 
comunicação, Marketing e Impacto Social dos Escoteiros do Brasil”. PAULA informou que os arquivos, 
em diferentes formatos, serão disponibilizados para os órgãos de Governança. ISABELLY sugeriu que o 
assunto conste na pauta da próxima reunião do Conselho, para que após o recebimento dos materiais, 
o CAN possa emitir parecer e encaminhamentos mais embasados. LEONARDO ponderou que a 
pesquisa deva ser apreciada pelos Conselheiros, para embasar a tomada de diversas decisões pelos 
diferentes órgãos da instituição. 

5. OFL – ORDEM DA FLOR DE LIS: MUSSIO recebeu a palavra e informou a composição da atual 
Curadoria da OFL (Luiz Salgado Klaes, Nadir Antonio Mussio, Oscar Victor Palmquist Arias e Sérgio 
Marangoni Alves), assim como realiza um convite para os atuais e novos conselheiros, para que possam 
integrar a Ordem e, dessa forma, contribuir para o apoio de em projetos e a na preservação da 
instituição. Relatou ainda, que na recente reunião da OFL, ocorrida neste mesmo dia, os participantes 
apoiaram a proposição da Curadoria de destinar os 50% dos rendimentos anuais do Fundo OFL para o 
financiamento de projetos que atendam aos seguintes objetivos estratégicos: envolvimento juvenil, 
crescimento por meio da animação e inovação para o crescimento, conforme prevê o Regimento da 
Ordem. Para tanto, serão publicados editais abertos para que todos os níveis, mas de modo especial o 
Local da UEB, possa participar.. KLAES convidou mais uma vez os presentes a integrar a OFL, assim 
como deixou aberta a possibilidade de receberem convites para participar de Congressos Escoteiros 
Regionais, com o objetivo de promover a Ordem. Finalizou informando a respeito das categorias de 
associação a OFL, formas de adesão e o atual quantitativo de membros em cada categoria. JÉSSICA foi 
convidada a se apresentar, como profissional de apoio da OFL no EN.  

6. REUNIÃO DO CAN: ISABELLY informou que os suplentes, representantes da RNJL e representantes 
de Áreas Geográficas devem sempre tomar assento na mesa de reunião. Convidou novamente todos 
a se apresentarem, visto que no início da reunião não estavam todos presentes, quando do momento 
de apresentações iniciais do novo Conselho. 

7. ENTREGA DE RECONHECIMENTO: ISABELLY informa que a UEB-SP solicitou a entrega de medalha 
de São Jorge em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos na Região de São Paulo pelo associado 
e conselheiro ADRIANO.  

8. ESTATUINTE: MUSSIO recebe a palavra e solicitou que o assunto da nova Proposta Estatutária possa 
ser conduzido com a devida prioridade e relevância, para que em poucos meses o assunto possa ser 
tratado e submetido à nova votação, através da convocação de Assembleia Extraordinária para esse 
fim. MUSSIO é secundado por ISABELLY, que também se disponibilizou para que em poucos dias possa 
apresentar um cronograma e dinâmica de trabalho a respeito da composição de Comissões, Grupos de 
Trabalho e da Comissão Estatuinte. ROMEU também secunda MUSSIO e se disponibiliza para a 
contribuição com o processo célere, assim como foi colocado pela ISABELLY. 
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9. GOVERNANÇA: MACEDO informou que encaminhará para o CAN uma proposta de protocolo de 
governança de funcionamento dos órgãos do Nível Nacional, pela relevância da matéria, para que seja 
apreciado e deliberado pelo Conselho.  

 
CRISTINE, ROMEU e MACEDO se manifestam a respeito da satisfação da UEB ter pela primeira uma 
presidente mulher conduzindo os trabalhos do CAN. MACEDO destacou ainda a importância de 
proximidade do empresariado, informando da presença do Alexandre Canatella, executivo da Rede 
Carrefour Brasil, e que esteve presente no Congresso. ROMEU destacou ainda que, assim como a 
relevância do destaque dado a respeito de ISABELLY, que cabe registrar que a UEB pela primeira vez 
conta com dois membros na DEN que foram membros do Núcleo da Rede de Jovens Líderes, sendo um 
deles o atual Presidente e outra Vice-Presidente da DEN. 

 

Às 12:00, não havendo nada mais a ser tratado na reunião, ROMEU agradeceu pela participação de 
todos, conduziu a saudação às bandeiras e declarou por encerrada a reunião. 

 

 

 

__________________________________ 

Isabelly Castro 
Presidente  
Conselho de Administração Nacional 
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