ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e local: Goiânia – GO, 21 de abril de 2017. ------------------------------------------------------------------Conselheiros do Conselho de Administração Nacional (CAN) presentes: Luiz Fernando Vendramini
(VENDRAMINI), Jonathan Hugh Govier (JONATHAN), Antonino Pio de Carvalho Sobrinho (PIO),
Antônio João Leitão Nunes (NUNES), Antônio Luiz Malafaia (MALAFAIA), Jose Inácio de Oliveira
(INÁCIO), Jose Pracílio da Silva Filho (PRACILIO), Paulo Henrique Maciel Barbosa (PAULO), Rafael
Matias de Oliveira (MATIAS), Renato Bini (BINI), Ricardo Kontz (KONTZ), Sandra Valda Nogueira dos
Santos (SANDRA), Sérgio Marangoni Alves (MARANGONI), Winder Oliveira Garcia (WINDER), e
suplentes Dayanna Cristine Gomes Rosa Bezerra (DAYANNA), Francisco Neves Siqueira (KIKO),
André Torricelli Fernandes da Rosa (TORRICELLI), Cleudson de Oliveira e Silva (CLEUDSON) e Wendell
de Barros Dantas (WENDELL). ------------------------------------------------------------------------------------------Representantes Áreas Geográficas: Wendell de Barros Dantas (WENDELL) - Nordeste, Carlos
Delmar Lima Lyrio (DELMAR) - Centro-Oeste, Jabs Amilton Dutra da Costa (JABS) – Sudeste, Pedro
Antonio da Silva Pavão Martins (PAVÃO) – Sul. --------------------------------------------------------------------Representante da Rede Nacional de Jovens Líderes (RNJL): Mariana Massaro (MARIANA). ----------Diretoria Executiva Nacional - DEN: Presidente, Alessandro Garcia Vieira (ALESSANDRO); 1º VicePresidente, Ivan Alves do Nascimento (IVAN); 2ª Vice-Presidente, Ilka Denise Rosseto Gallego
Campos (ILKA); Diretora de Métodos Educativos, Carmen Barreira (CARMEN); Diretor de Relações
Internacionais, Marcos Carvalho (MARCOS). -----------------------------------------------------------------------Escritório Nacional: Secretário-geral, David Ortolan (DAVID); Gerente de programa educativo, Vitor
Augusto (VITOR); e Gerente Administrativo-financeiro, Ana Carla (ANA). ----------------------------------Justificativa de ausências e substituições: Mariana de Marchi - RNJL. ---------------------------------------

1. Abertura da reunião: No horário agendado, às 8h30min, a Presidência do CAN realizou os
encaminhamentos de saudação às bandeiras e oração. Convidando os presentes para iniciar a
apreciação da agenda e dos seus assuntos em pauta. ------------------------------------------------------2. Apreciação da pauta da reunião: Aprovação da pauta encaminhada previamente para a
realização da 87ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração Nacional da União dos
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Escoteiros do Brasil com a inclusão da discussão dos destaques à resolução sobre cumulação ou
duplicidade indevida de cargos e funções e sobre o conflito de interesses na UEB. Paulo sugere
que sejam priorizados os assuntos da pauta, o que foi acatado pela Presidência do CAN. A pauta
foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------3. Aprovações por pauta eletrônica: Encaminhada pela Presidência do CAN proposta de
ratificação das decisões do CAN aprovadas eletronicamente: Edital de Convocação da
Assembleia Nacional 2017, Ata da 86ª Reunião do CAN, Carta Aberta aos Associados e Resolução
sobre cumulação ou duplicidade indevida de cargos e funções e sobre o conflito de interesses
na UEB. Todas as decisões foram ratificadas por unanimidade de votos. ------------------------------4. Informes da DEN – Assuntos Gerais: Alessandro apresenta os relatos da Sessão Solene na
Câmara dos Deputados realizada no dia anterior, em homenagem ao Dia do Escoteiro e de
lançamento da Frente Parlamentar Escoteira. Relata ainda sobre as articulações sobre o
indeferimento do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social). Informa
sobre o acompanhamento próximo pela DEN do processo da Marca de Alto Renome dos
Escoteiros do Brasil. Apresenta o Relatório Anual da instituição referente ao ano de 2016,
destacando os quase 12% de crescimento da base de associados. Alessandro agradece a
organização e hospitalidade da Região Escoteira de GO, através de seu Diretor Presidente
Winder. Alessandro passa a palavra para Ivan apresentar a evolução do orçamento anual. ------5. Informes da DEN - Acompanhamento financeiro e Alteração de Orçamento: Ivan realizou a
apresentação dos relatórios de acompanhamento financeiro atualizado até o mês de abril. ----6. Informes da DEN - Agenda do Congresso: Alessandro apresenta brevemente as palestras e
ações correlatas desenvolvidas com relação à agenda do Congresso Escoteiro em andamento,
tais como: novos aplicativos escoteiros APP’s de acompanhamento da progressão para todos os
ramos e novas funcionalidades dos atuais aplicativos disponibilizados e a Insígnia do Aprender.
7. Informes da DEN - Revisões de Iniciativas: Alessandro informa as revisões no Grupo Padrão
(foco no crescimento e retenção de associados) e no Prêmio Aurélio Azevedo Marques, para que
passem novamente a apoiar questões mais estratégicas para este momento institucional (com
o Propósito Estratégico de Crescimento). As duas iniciativas passarão a integrar somente a
estrutura do Grupo Padrão. ----------------------------------------------------------------------------------------8. Informes da DEN - Sugestão de Candidatura Mundial - Alessandro submete ao CAN a apreciação
de sugestão de candidatura ao Comitê Mundial do escotista Thiago Lacerda, que deverá ocorrer
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na próxima Conferência Mundial. Matias sugere que haja maior comunicação e antecedência
pela DEN de determinados assuntos estratégicos, para garantir envolvimento e informação dos
Jovens Líderes. Paulo sugere que a candidatura seja imediatamente submetida à consulta do
Fórum de Jovens Líderes, para que retorne ainda nesta reunião do CAN um parecer para que
então ocorra a apreciação do Conselho. Vendramini encaminha a sugestão do Paulo e o CAN
confirmou e acatou a proposta. -----------------------------------------------------------------------------------9. Informes da DEN - Apresentação de Materiais do Projeto Multiplica - Alessandro apresenta
brevemente o andamento do Projeto Multiplica, e passa as palavras para Carmen e Ilka
apresentarem os materiais ao Conselho. Jabs, a respeito do piloto em execução em SP, solicita
um cuidado com a definição salarial do profissional que atua nas Regiões Escoteiras, em especial
do cargo profissional para atuação em São Paulo, que parece estar abaixo da média de mercado
local. Pio comenta da relevância de registrar esses momentos de reuniões e palestras em
oportunidades de Congressos e outros espaços de cursos, para replicação nas Regiões
Escoteiras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Intervalo.
11. Informes da DEN - Visitas de Associações Escoteiras de Outros Países - Alessandro informa que
está confirmada a presença no atual Congresso Escoteiro de representantes da Associação
Escoteira da Coréia do Sul e da Polônia, que apresentarão suas candidaturas ao Jamboree
Mundial. Também informa que está visitando o Congresso Nacional Escoteiro o executivo David
Pena, da Loja Escoteira Mundial e que teremos uma Palestra Magna com o Dr. Eduard Vallory.
12. Acompanhamento do Planejamento Estratégico - Paulo relata que repassou ao CAN o relatório
do acompanhamento realizado pelo GT de Monitoramento do Planejamento Estratégico,
ressaltando a metodologia de trabalho realizada pelo GT. Também destacou que é um trabalho
pioneiro e muito importante para que as metas sejam alcançadas. O processo de
acompanhamento tem sido realizado, com a colaboração da Diretoria Executiva Nacional, que
tem repassado todas as informações. Marangoni sugere que o dashbord (quadro de indicadores)
do Planejamento Estratégico seja apresentado ao CAN a cada dois meses. Jonathan acrescenta
que o status do Planejamento Estratégico deve ser apresentado para toda a instituição e não
somente ao CAN. David relata que, nesta nova plataforma de apresentação de indicadores e
resultados, os dados são atualizados pelo Escritório Nacional (EN) e automaticamente são
atualizados para consulta da instituição, em “tempo real”. Jabs comenta da necessidade do CAN
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criar indicadores de performance (KPI’s). Vendramini comenta que nos quatro últimos anos não
se conseguiu produzir um sistema mais amplo de acompanhamento dos avanços do
Planejamento Estratégico, como o que está sendo apresentado, mas sim houve um
acompanhamento com base em relatórios periódicos e planilhas de indicadores, e parabeniza a
DEN, o EN e o GT, presidido pelo Conselheiro Paulo, pelo trabalho desenvolvido. Fica aprovado
por unanimidade que o relatório do GT com planilha atualizada, contendo o parecer das
discussões do GT, de forma condensada, deverá ser apresentado trimestralmente com a
manutenção da atualização on-line na ferramenta “power-BI” para ser consultado, a qualquer
tempo, pelos Conselheiros. ----------------------------------------------------------------------------------------13. Informes da DEN - Insígnia do Aprender (alteração do POR) - Alessandro destaca os esforços da
instituição em se firmar como instituição de educação, nos colocando dentro dos
estabelecimentos de ensino, oferecendo nosso Projeto Educativo por meio de algumas ações:
Projeto Educação Escoteira, Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação e Insígnia do Aprender. A
Insígnia do Aprender tem o objetivo de oferecer competências que contribuam no contexto da
educação formal. Alessandro apresenta proposta de resolução que cria a Insígnia do Aprender
para apreciação do CAN, cuja proposta de inclusão de texto no POR será apresentada no período
da tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Informes da DEN - Criação da Região Escoteira do Tocantins - Alessandro informa que foi
recebida uma correspondência das Unidades Escoteiras do Estado de Tocantins, com a
solicitação de criação de uma Região Escoteira naquele Estado. Bini solicita a verificação se a
resolução que estabelecia um tamanho mínimo de 300 (trezentos) associados para caracterizar
uma Região Escoteira está em vigor. Cleudson comenta que está muito satisfeito com a
superação dos Escoteiros do Tocantins, principalmente pelo fato de fazerem parte da Região
Norte, e que também não concordava com políticas e normas pautadas em números para
restringir a prática do escotismo, contudo não via com bons olhos passarmos por cima de
regulamentações criadas, e faz o mesmo questionamento que o companheiro Bini, acerca da
resolução do efetivo mínimo, e que como estamos em plena discussão acerca da nova
estatuinte, que isto deveria ser amplamente discutido lá. Vendramini esclarece histórico de
apreciações anteriores de pedidos semelhantes ao Conselho bem como lembra que já fora
concedido pelo Conselho a autorização provisória. ----------------------------------------------------------15. Intervalo para Almoço.
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16. Informes da DEN - Criação da Região Escoteira do Tocantins - 2ª Parte - Ivan destaca que deve
ser analisada a questão da gestão das Regiões Escoteiras, indo mais além da simples questão do
efetivo mínimo. Malafaia reforça que deve ser estimulado o desejo de crescimento e criação da
Região de TO, reconhecendo o esforço das pessoas envolvidas na iniciativa. Raphael Tostes
esclarece que não existe nenhuma resolução ou norma que estabeleça número mínimo de
efetivo para Região Escoteira. Fica aprovado por unanimidade o reconhecimento da Região de
Tocantins, considerando os mesmos limites geográficos de território do Estado do Tocantins,
passando a integrar a Área Geográfica Centro Oeste da UEB. Cleudson aponta incoerências na
redação do artigo 1º da Resolução CAN nº 05/2012, uma vez que TO faz parte da Região Norte
do País. Após análise, ficou definido que o CAN fará a revisão da Resolução nº 05/2012 especialmente no seu artigo primeiro, alíneas a e b, que devem ter seu texto ajustado. Ficará a
cargo da DEN a elaboração de resolução com os trâmites e requisitos para a instalação e
regularização da nova Região Escoteira de Tocantins. ------------------------------------------------------17. Comitê Mundial - Decisões e Próximos Passos - Fernando Brodeschi, membro do Comitê
Escoteiro Mundial e convidado da reunião do Conselho, apresenta as atualidades do Nível
Mundial, destacando a Visão do Escotismo Mundial para 2023 e a importância da convergência
das decisões com essa Visão. Também destacou os seguintes temas: apresentação do novo
Secretário-geral da OMME/WOSM (Organização Mundial do Movimento Escoteiro), Sr. Ahmad
Alhendawi; Preparação dos próximos eventos mundiais - Congresso Escoteiro Mundial de
Educação na Suíça, Moot Escoteiro Mundial na Islândia e Fórum Escoteiro e Conferência
Escoteira Mundiais, em Baku - Azerbaijão; Preparação do Plano Trienal 2017-2020; Revisão do
Método Escoteiro, com base em sete pilares: Aprender Fazendo, Progressão Pessoal, Vida em
Equipe, Apoio de Adultos, Marco Simbólico, Natureza e Meio Ambiente, e Participação
Comunitária; resultados do Projeto Mensageiros da Paz; novas estratégias de comunicação e
parcerias; revisão da Política Mundial de Adultos no Escotismo; iniciativas relacionadas a
diversidade e inclusão; evolução do efetivo mundial; iniciativas de sustentabilidade. Carmen
ressalta a participação dos Escoteiros do Brasil em ações convergentes com as iniciativas
estabelecidas pelo Nível Mundial e por outros países. ------------------------------------------------------18. Insígnia do Aprender - Carmen apresenta proposta de texto da Insígnia do Aprender, para
inclusão no POR, em sua regra 171. O desenho da insígnia, seu tamanho e cores, serão definidos
pela Diretoria Executiva Nacional. A proposta de resolução (conforme item 12 desta Ata), bem
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como de inclusão de texto no POR, foi submetida pelo Vendramini aos votos do Conselho e foi
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Redação aprovada na 87ª Reunião do CAN, referente a resolução que cria a Insígnia do
Aprender:
RESOLUÇÃO Nº 02/2017
Cria a Insígnia do Aprender
Considerando:
1. A importância de gerar visibilidade e reconhecimento do Escotismo como instituição
educacional relevante;
2. A necessidade de manter o comprometimento do Escotismo como movimento de
educação para a vida, que deve refletir-se em todas as dimensões dos jovens,
ajudando-os a evoluir e crescer como pessoas, inclusive no que diz respeito ao
progresso na educação formal; e
3. A importância de despertar a capacidade de crianças, adolescentes e jovens de
pensar autonomamente e aprimorar a própria capacidade de aprender,
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, no uso das competências que lhe são
conferidas pelo Estatuto da UEB, resolve:
Art. 1º - Criar a Insígnia do Aprender, especialmente destinada às crianças, adolescentes e
jovens dos Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro.
Art. 2º - Categorizar a Insígnia do Aprender como uma Insígnia de Interesse Especial,
conforme estabelecido na Regra 171 do POR.
Art. 3º - A Insígnia do Aprender será oferecida de maneira específica para cada ramo, tendo
seus requisitos definidos pela DEN e divulgados em documento específico.
Art. 4º - A Insígnia do Aprender poderá ser conquistada a partir da Cerimônia de Integração.
Art. 5º - A conquista da Insígnia do Aprender será assinalada pela outorga de um certificado
próprio e do distintivo correspondente, específico para cada ramo.
Art. 6º - O distintivo da Insígnia do Aprender poderá ser usado no vestuário ou uniforme até
ser substituído pelo mesmo distintivo nos ramos seguintes, ou até a saída do jovem do Ramo
Pioneiro.
Art. 7º - O distintivo deverá ser usado acima do bolso esquerdo da camisa, acima das estrelas
de atividade e abaixo do distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro,
juntamente com as demais Insígnias de Interesse Especial eventualmente conquistadas.
Art. 8º - Esta resolução entra em vigor nesta data.
Curitiba, 21 de abril de 2017.
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Luiz Fernando Vendramini
Presidente do Conselho de Administração Nacional
Redação aprovada na 87ª Reunião do CAN, referente a inclusão da Insígnia do Aprender no
POR:
REGRA 171 – INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL
V – Insígnia do Aprender
Atendidas as exigências estabelecidas, a Diretoria da Unidade Escoteira Local, por proposta
do Chefe de Seção, conferirá o direito de usar a Insígnia do Aprender, consoante as seguintes
normas:
a) A Insígnia do Aprender é oferecida para os Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro
de maneira específica para cada ramo e os requisitos para sua conquista podem ser
encontrados em documento específico;
b) A Insígnia do Aprender pode ser conquistada a partir da Cerimônia de Integração;
c) A conquista da Insígnia do Aprender será assinalada pela outorga de um certificado
próprio e do distintivo correspondente;
d) O distintivo da Insígnia do Aprender poderá ser usado no vestuário ou uniforme até ser
substituído pelo mesmo distintivo nos ramos seguintes, ou até a saída do Ramo Pioneiro;
A Insígnia do Aprender possui formato circular e debrum em amarelo para o Ramo Lobinho,
debrum verde para o Ramo Escoteiro, debrum grená para o Ramo Sênior e debrum vermelho
para o Ramo Pioneiro.
19. Alienação de Bens da Região do RJ - Rubem Tadeu, diretor presidente da Região RJ e convidado
para a reunião, apresenta que a UEB-RJ está regularizando alguns terrenos doados à Região
Escoteira, sendo os lotes 45, 74, 75, 76, 77, 78, 88 e 91, do Loteamento Parque Panair, no
Município de Cordeiro/RJ. Para tanto requer autorização ao CAN para alienação de todos estes
citados lotes, menos o 45, que tem cláusula inalienabilidade. Segundo laudo de avaliação
apresentado (Manoel Jorge Fernandes – Corretor de Imóveis CRECI 026220/0) o preço estimado
de cada terreno é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Rubem Tadeu expõe que os
valores serão aplicados na construção da sede para o grupo escoteiro na cidade e o
excedente integrará o fundo financeiro da Região. O Conselho de Administração Nacional
aprovou por unanimidade a venda dos citados terrenos da Região Escoteira do Rio de Janeiro. 20. Política de Conflito de Interesse - Paulo propõe que os destaques da resolução sejam
trabalhados pela Estatuinte, pois algumas questões são conflitantes com o Estatuto da UEB.
Winder destaca a importância de termos um estatuto enxuto, reforçando que o tema foi
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amplamente discutido e está incluído no Planejamento Estratégico, sendo atribuição do CAN
deliberar sobre essa resolução. Jabs comenta que é importante que os assuntos sejam fruto de
reflexão profunda e que de fato a instituição deve avançar nessa questão. Alessandro comenta
que as atribuições do Estatuto devem ser respeitadas e que devemos ter “dever de cautela”,
tratando o assunto da maneira que deve ser tratado sem tomar decisões contrárias aos
dispositivos previstos no Estatuto da UEB. Paulo destaca que é importante resguardar o diálogo,
especificamente no que se refere a Comissão Fiscal e Comissão de Ética e Disciplina Nacional,
evitando conflito com o Estatuto da UEB, não se restringindo somente ao CAN tal diálogo. Bini
destaca que o Estatuto da UEB, em seu Art. 12, atribui claramente ao CAN definir os atributos
para integrar a Comissão Fiscal e Comissão de Ética e Disciplina Nacional. Vendramini comenta
que é incontestável o conflito de interesse do Diretor Presidente da Unidade Escoteira Local –
UEL ocupar cargo na Diretoria Regional, bem como dirigentes ocupantes de cargo/função no
nível Nacional com o nível Regional, mas que não há vedação no Estatuto e conduz a votação
apenas dos destaques, da resolução, que já havia sido aprovada anteriormente. Foi aprovada,
por nove votos contra quatro, a proposta para os três destaques, que altera o texto da resolução
de Conflito de Interesses. Caso haja alteração no Estatuto da UEB, relacionada ao tema, o CAN
deverá revisar a resolução. Marangoni agradece os colaboradores que trabalharam nesse GT:
Felipe de Paulo, Arno Dal Ri Junior, Publio Athayde, Rebeca Pizzi, Júlio Crivelari, Jonathan Hugh
Govier e Oscar Palmquist. ------------------------------------------------------------------------------------------Destaques da Redação aprovados a referente a Resolução de Conflito de Interesses:
- Art. 3º - inciso IV, alterado para:
V – Membros das Comissões Fiscais e Conselhos de Ética no nível regional,
titulares e suplentes;
- Art. 7º, alterado para:
Art. 7o. É vedado, ainda, o exercício simultâneo de cargos no Conselho de
Administração Nacional, Diretoria Executiva Nacional, com cargos de
Diretoria Regional, Comissã o Fiscal Regional e Comissão de Ética e Disciplina
Regional, seja o exercício do cargo decorrente de eleição ou nomeação.
§ 1º. A vedação prevista neste artigo se aplica igualmente ao nível regional,
não podendo ser cumulados cargos na Diretoria Regional, Comissã o Fiscal
Regional e Comissã o de Ética e Disciplina Regional,
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§ 2º. Para os cargos da Comissão Fiscal Nacional e Comissão de Ética e
Disciplina Nacional a vedação para o exercício simultâneo segue de acordo
com o Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil;
- Art. 8º - incisos V, VI e VII, sendo que nesse, somente o parágrafo 1º, alterado
para:
Art. 8º. Com o objetivo de assegurar a dedicação integral aos cargos eletivos
e de confiança, é vedado o acúmulo de cargo para o dirigente escoteiro eleito
nas seguintes categorias e em qualquer nível:
....
V – Membro titular da Comissã o de Ética e Disciplina Nacional, conforme as
prescrições do Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil;
VI - Membro titular da Comissão de Ética e Disciplina Regional;
VII – Membro titular da Comissã o Fiscal Nacional, conforme as prescrições do
Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil;
VIII - Membro titular da Comissão Fiscal Regional;
IX - Diretor Presidente da Unidade Escoteira Local.
§. 1º. Ao Diretor Presidente da UEL é facultado o acúmulo de função no
Conselho de Administração Nacional, no Conselho Fiscal Nacional ou na
Comissão de Ética e Disciplina Nacional.
§ 2 º. O Anexo 1, parte integrante desta resolução, demonstra na forma de
quadro explicativo as vedações relativas à cumulação de cargos e funções
estabelecidas nessa resolução.
- Anexo I, referente a Comissão Fiscal Nacional (CFN) e Comissão de Ética e
Disciplina Nacional (CEDN), no quadro do Anexo I, NÃO ELUCIDAR
VEDAÇÃO de cargos entre membros do Conselho Fiscal Nacional (CFN) e
Comissão de Ética e Disciplina Nacional (CEDN) com qualquer cargo de nível
regional.
21. Intervalo.
22. Agradecimento da Rede de Jovens - Mariana Massaro agradece o apoio de todos durante sua
participação no CAN como representante da Rede de Jovens e apresenta a jovem Maria Clara,
que assumirá a cadeira. Em continuação ao item 8. Informes da DEN - Sugestão de Candidatura
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Mundial informa que o Fórum de Jovens optou pela conclusão do processo seletivo a ser
instaurado para posterior manifestação, indicação esta que foi seguida pelo Conselho. ----------23. Apresentação dos candidatos ao CAN: Os escotistas Luiz Carlos da Cruz Vasconcelos e Silva,
Marco Romeu Fernandes, Renato Eugenio de Lima, Leonardo Villar, Antonio Boulanger Uchoa
Ribeiro, Adriano Aparecido Bezerra Chaves, Alan Assunção de Paula, Carlos Delmar Lyrio,
Wendell de Barros Dantas, Ernesto Borges dos Santos, Élcio Daniel Souza Barros, Christian
Ubiratan da Silva Barbosa, Nadir Antônio Mussio e Isabelly Castro da Silva e Santos se
apresentam como candidatos ao Conselho de Administração Nacional. Vendramini apresenta
aos candidatos as ações em desenvolvimento pelo CAN, em especial a análise estatística de
evolução do efetivo e dos principais pontos em discussão pelos GT’s do CAN. -----------------------24. Política Internacional - Resolução 02/2013 - Paulo informa que a atual Equipe Internacional está
trabalhando na revisão do texto dessa resolução para ser futuramente submetida ao CAN, em
especial ao artigo 22, que trata sobre os processos de candidatura para cargos eletivos
internacionais. Ainda destaca que os processos de seleção para cargos internacionais devem
ganhar maior publicidade para o público em geral, devendo ser dada ampla divulgação dos
editais e prazos de candidatura. Paulo pede que seja dada maior transparência nos processos
de candidatura para todos os interessados da União dos Escoteiros do Brasil e solicita que a DEN
reflita sobre esse pedido juntamente com a Equipe Internacional. Matias e Mariana comentam
sobre o processo de indicação feita pela Rede de Jovens, para o cargo de Youth Advisor, e sobre
a importância de serem dadas oportunidades para outras pessoas que tenham perfil. Alessandro
comenta da importância de serem aprimorados os processos de divulgação e seleção. -----------25. Acompanhamento Financeiro - Vendramini comenta que dado o atraso da agenda, que seja
encaminhada a aprovação financeira, já que todos os pareceres das instâncias foram favoráveis.
Marangoni reforça o papel do CAN de deliberar sobre o acompanhamento orçamentário e que
adequações são necessárias, desde que sejam seguidos os ritos, considerando as sazonalidades.
A proposta do Marangoni é que, dado ao processo de aprendizagem, se faça uma aprovação da
execução orçamentária com ressalvas nas rubricas que forem indicadas. Alessandro comenta
que o acompanhamento orçamentário é um avanço importante dentro da instituição,
destacando os processos de gestão transparentes, sendo importante que exista flexibilidade em
percentual de margem para tratar questões específicas. Alessandro também comenta que
devem ser estabelecidos processos, para que o fluxo de trabalho com orçamento seja mais
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eficiente e sugere a criação de um GT para acompanhar o orçamento e facilitar os processos.
Matias pergunta sobre o desenvolvimento do diálogo sobre a consolidação do balanço
juntamente com a Região de São Paulo. Ivan comenta que o diálogo está sendo realizado com a
Região de São Paulo e que será necessário estabelecer um prazo para que a questão seja
solucionada. Jabs comenta que o diálogo está sendo feito, estudos estão sendo realizados, em
busca da solução da questão. Ivan esclarece que todos os pedidos de esclarecimento quanto ao
orçamento foram dados ao CAN e que o acompanhamento orçamentário está sendo realizado,
em detalhes e deixando claras as rubricas que estão sendo ultrapassadas. Jabs comenta que é
responsabilidade do Conselho sim acompanhar mensalmente as rubricas que ultrapassam os
valores estabelecidos, bem como as suas justificativas. Vendramini encaminha para votação
para criação de um GT de Acompanhamento Orçamentário, sendo aprovado por unanimidade.
Os integrantes do GT serão definidos posteriormente pela nova composição do CAN. ------------26. Indicações para Assembleia Nacional - O CAN solicitou recomendações de nomes para indicar
para os cargos de Presidente da Assembleia, vice-presidente, segundo vice-presidente e
secretários, tendo o Presidente anotado e preparado sugestões para a plenária. -------------------27. Agradecimentos do Presidente do CAN: Vendramini agradece a todos pelos trabalhos
desenvolvidos enquanto esteve à frente do CAN. Também solicita que seja registrado em ata o
seu desacordo com o Regulamento do CAN que prevê que o Presidente do Conselho não tem
direito a voto, encaminhando a todos propostas de ajustes no texto do regulamento. Em
seguida conduziu a entrega do Diploma de Mérito Nacional aos Conselheiros, aos
Representantes de Área Geográfica e Representante da Rede Nacional de Jovens Líderes que
estão deixando o Conselho nesse mandato. Jonathan também agradece pelos trabalhos
realizados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Momento dos Conselheiros - Os conselheiros, representantes juvenis e de áreas geográficas
que estão deixando o órgão se despediram e agradeceram os ensinamentos e trocas de
experiências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------29. Informes dos Grupos de Trabalho, Comissão Nacional de Reconhecimento e Condecorações,
Rede Nacional de Jovens Líderes e Áreas Geográficas: Dado o avançado da hora, o Presidente
solicitou que encaminhem seus informes e recomendações por e-mail à lista do CAN. ------------30. Revisão da regra 131 do POR: Por falta de tempo, este assunto não foi apreciado. -----------------
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No horário das 18h30min, a presidência do CAN realiza os encaminhamentos finais, solicitando
saudação às bandeiras e a realização de uma oração. Vendramini agradece a presença de todos e
finaliza a reunião do CAN. -----------------------------------------------------------------------------------------------Luiz Fernando Vendramini
Presidente do Conselho de Administração Nacional
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