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Governança é o sistema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o 
relacionamento entre Conselho, equipe executiva e demais 
órgãos de controle. As boas práticas de governança convertem 
princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar a reputação da organização e 
otimizar seu valor social, facilitando seu acesso a recursos e 
contribuindo para sua longevidade.

Transparência
Mais do que a obrigação de informar, é o desejo de 
disponibilizar para as partes interessadas as informações 
que sejam do seu interesse e não apenas aquelas impostas 
por disposições de leis ou regulamentos. A adequada 
transparvência resulta em um clima de confiança, tanto 
internamente quanto nas relações da organização 
com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, contemplando também os demais 
fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial.

Equidade
Caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as 
partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas 
discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente 
inaceitáveis.

Prestação de contas
Os agentes de governança – associados, conselheiros, 
executivos, conselheiros fiscais e auditores – devem 
prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões.

Responsabilidade
Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade 
das organizações, visando à sua longevidade, incorporando 
considerações de ordem social e ambiental na definição dos 
programas, projetos e operações.
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MISSÃO

“Contribuir para a educação de jovens, por meio de 
um sistema de valores baseado na Promessa e na Lei 
Escoteira, para ajudar a construir um mundo melhor onde 
as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem 
um papel construtivo na sociedade”.



Hora Assunto Responsável

8h30 Aprovação da agenda da reunião e relato das
aprovações por pauta eletrônica para inclusão na ata

Presidência

8h40 Estatuto Presidência

9h30 Regulamento da OFL Antônio Mussio

10h Regulamento do CAN Leonardo

11h
Scopi - Sistema de acompanhamento
do Planejamento Estratégico David

13h30 Deliberações para as próximas reuniões Presidência

14h Processos Disciplinares - Sessão secreta Presidência

15h

DEN

• Jurídico
• DEN / Secretário Geral / Área Financeira
• Área Internacional
• Área Institucional
• Métodos Educativos
• Márketing e Comunicação
• Projetos e Eventos

DEN

19h30 Encerramento

12h30 Almoço

11h30
Uso do pacote O�ce 365 como ferramenta de
comunicação, colaboração e gestão das atividades
do CAN

Mark

Agenda 96ª Reunião do CAN

Sábado
24/08/2019

96ª Reunião do CAN

Domingo
25/08/2019

Hora Assunto Responsável

8h Retorno dos Trabalhos Presidência

8h10 Alteração da resolução Medalha Cruz de Valor Christian

8h45 Governança institucional Leonardo

10h30 Política Nacional para Campos Escoteiros Mark

9h45 Política Nacional de Envolvimento Juvenil Eduardo Manique

12h30 Encerramento

11h30 Representantes de Área Geográfica

8h30 Apresentação da proposta de inclusão de
reconhecimento de longevidade de grupo

Christian

11h15 Campo Escola: Local de eventos escoteiros, públicos,
privados e corporativos?

Magu


