
 ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (CAN) 

 DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB) 

 Data  e  local:  05  de  fevereiro  de  2022  (sábado),  por  meio  de  videochamada  pelo 
 Zoom, com transmissão pelo canal dos Escoteiros do Brasil no Youtube. 

 Gravação desta reunião disponível em:  https://youtu.be/mCtPLZAo-6M 

 Presentes, os seguintes: 

 Conselheiros  (as)  Titulares:  Eduardo  Evaldt  MANIQUE  (MANIQUE)  -  Presidente, 
 SARAH  Raquel  Loureiro  do  Amaral  (SARAH)  -  Vice-presidente,  ALDENISE  Cordeiro 
 Santos  (ALDENISE),  Antonio  Varela  da  Silva  NETO  (NETO),  Carlos  Magno  Torres 
 (MAGU),  CLAUCIO  da  Silva  Mendes  (CLAUCIO),  DANIELA  de  Oliveira  Rodrigues 
 Gomes  (DANIELA),  DAYANNA  Cristine  Gomes  Rosa  Bezerra  (DAYANNA),  ILKA 
 Denise  Rossetto  Gallego  Campos  (ILKA),  MÁRCIO  Sequeira  da  Silva  (MÁRCIO), 
 RAFAEL  Fagundes  Cavalcanti  (RAFAEL),  RENATO  Wanderley  Breneizer  (RENATO), 
 ROBSON Alexandre de Moraes (ROBSON). 

 Representantes  de  Áreas  Geográficas:  ADNA  Soares  Lobato  (ADNA)  - 
 Representante  da  Área  Geográfica  Nordeste,  PEDRO  HENRIQUE  de  Oliveira  e  Silva 
 Brito  (PEDRO  HENRIQUE)  -  Representante  da  Área  Geográfica  Centro-Oeste, 
 NICHOLAS  Picin  Casagrande  (NICHOLAS)  -  Representante  da  Área  Geográfica 
 Sudeste,  CELSO  Thadeu  Carneiro  de  Menezes  (CELSO)  -  Representante  da  Área 
 Geográfica Sul. 

 Diretoria  Executiva  Nacional  (DEN):  Rafael  Rocha  de  MACEDO  (MACEDO)  - 
 Diretor-Presidente,  CRIStine  Bohrer  Ritt  (CRIS)  -  Diretora  Vice-presidente, 
 ROBERLEI Volpe Beneduzi (ROBERLEI) - Diretor Vice-presidente. 

 Escritório  Nacional  (EN):  THIAGO  Martins  Barbosa  Bueno  (THIAGO)  -  Gerente 
 Geral,  VITOR  Augusto  Gay  (VITOR)  -  Gerente  de  Gestão  Educativa,  Marcos 
 Ramacciato  Duarte  (KIKO)  -  Líder  de  Gestão  do  Voluntariado,  JÉSSICA  Cavalheiro 
 de Souza Scherer (JÉSSICA) - Líder de Desenvolvimento Institucional. 

 Convidados  (as):  ISABELLY  Castro  da  Silva  e  Santos  (ISABELLY)  -  ex-conselheira 
 nacional,  Marco  Aurélio  ROMEU  Fernandes  (ROMEU)  -  ex-conselheiro  nacional, 
 ADRIANO  Aparecido  Bezerra  Chaves  (ADRIANO)  -  ex-conselheiro  nacional,  Carlos 
 FREDerico  dos  Santos  (FRED)  -  ex-conselheiro  nacional,  CHRISTIAN  Ubiratan  da 
 Silva  Barbosa  (CHRISTIAN)  -  ex-conselheiro  nacional,  MARK  Anderson  Caldeira 
 (MARK)  -  ex-conselheiro  nacional,  Nadir  Antonio  MUSSIO  (MUSSIO)  -  ex-conselheiro 
 nacional,  REBECA  Pizzi  Rodrigues  (REBECA)  -  integrante  do  Grupo  de  Trabalho  de 
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 Diversidades  e  Inclusão  (GTDI),  Gabriela  Banzatto  dos  Santos  (BIBI)  -  Coordenadora 
 Regional  de  Programa  Educativo  da  Região  Escoteira  de  São  Paulo,  TATIana  Alves 
 R.  Z.  Passagem  (TATI)  -  Coordenadora  Regional  da  Modalidade  do  Mar  da  Região 
 Escoteira  de  São  Paulo,  VITOR  ALVES  Chuquer  Zanetti  ALVES  (VITOR  ALVES)  - 
 Assessor  Juvenil  da  Coordenação  Regional  da  Modalidade  do  Ar  da  Região 
 Escoteira de São Paulo. 

 Ausências:  JULIO César Staudt (JULIO) - Representante  da Área Geográfica Norte. 

 Ausências  justificadas:  LAURA  Alves  Pereira  Paiva  (LAURA)  -  Conselheira  Titular, 
 FELIPE  da  Silveira  Bertoglio  (FELIPE)  e  LORENA  de  Fátima  Pena  Aguiar  Silva 
 (LORENA) - Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes (RNJL). 

 Relato  dos  assuntos  deliberados  por  meio  eletrônico  pelo  CAN  desde  a  104ª 
 Reunião Ordinária do CAN: 

 1) Liberação de recursos de TI (nov/21): Aprovado por unanimidade. 

 2)  Proposta  de  resolução  sobre  o  Certificado  de  Qualidade  Legal  (nov/21):  8  votos  a 
 favor  (ALDENISE,  MAGU,  DANIELA,  MANIQUE,  LAURA,  MÁRCIO,  RENATO  E  SARAH), 
 1  voto  contra  (RAFAEL)  e  5  abstenções  por  falta  de  pronunciamento  (NETO, 
 CLAUCIO, DAYANNA, ILKA E ROBSON). 

 3)  Ata  da  104ª  Reunião  Ordinária  do  CAN  (nov/2021):  10  votos  a  favor  (ALDENISE, 
 NETO,  CLAUCIO,  DANIELA,  MANIQUE,  LAURA,  MÁRCIO,  RENATO,  ROBSON  E 
 SARAH)  e  4  abstenções  por  falta  de  pronunciamento  (MAGU,  DAYANNA,  ILKA  E 
 RAFAEL). 

 4)  Proposta  de  resolução  sobre  a  continuidade  do  processo  Estatuinte  (dez/21):  10 
 votos  a  favor  (CLAUCIO,  DANIELA,  MANIQUE,  ILKA,  LAURA,  MÁRCIO,  RAFAEL, 
 RENATO,  ROBSON  E  SARAH),  1  voto  contra  (MAGU)  e  3  abstenções  por  falta  de 
 pronunciamento (ALDENISE, NETO E DAYANNA). 

 5)  Condecorações  aos  ex-conselheiros  do  CAN  2019/2021  (fev/22):  13  votos  a  favor 
 (ALDENISE,  NETO,  CLAUCIO,  MAGU,  DANIELA,  DAYANNA,  MANIQUE,  ILKA,  LAURA, 
 MÁRCIO, RAFAEL, ROBSON E SARAH) e 1 abstenção (RENATO). 

 6)  Autorização  de  alienação  de  dois  terrenos  da  Região  Escoteira  do  Acre, com  as 
 seguintes  especificações:  1º  -  Terreno  de  100  x  107m,  situado  na  Rua  Jerusalém,  s/n, 
 bairro  Santa  Helena,  em  Rio  Branco/AC,  matrícula  n°.  63.014,  sem  nº.  cadastro;  2º  - 
 Terreno  com  área  de  2.036,51m²,  situado  na  Travessa  Vidal,  nº  1.112,  bairro  Novo 
 Horizonte,  em  Rio  Branco/AC,  sem  nº.  matrícula,  cadastro  nº.  1.002.0799.1015.001 
 (fev/22): Aprovada por unanimidade. 

 7)  Aprovação  da  delegação  à  3ª  Conferência  Mundial  do  Conselho  Escoteiro 
 Mundial Budista (fev/22): Aprovada por unanimidade. 



 Às  8h10  do  dia  05  de  fevereiro  de  2022  (sábado),  MANIQUE  faz  a  abertura  oficial  dos 
 trabalhos,  em  regime  de  sessão  aberta,  dando  as  boas-vindas  aos  presentes.  MAGU 
 e  ROBSON  fazem  o  momento  de  reflexão.  MANIQUE  submete  à  aprovação  a 
 agenda  provisória  desta  reunião,  anteriormente  divulgada  no  prazo  regulamentar, 
 a  qual  é  aprovada  por  unanimidade  dos  conselheiros  titulares  presentes  como 
 agenda definitiva. 

 Apresentação  de  proposta  de  atualização  da  PNAME  e  PNPE:  MANIQUE 
 esclarece  que  o  tema  será  apenas  apresentado  nesta  reunião  e  não  será  objeto  de 
 deliberação  neste  momento.  Reforça  que  são  propostas  de  atualização  além 
 daquelas  que  foram  impostas  pela  atualização  dos  Fundamentos  do  Escotismo 
 Brasileiro,  devido  ao  novo  Projeto  Educativo,  aprovadas  pela  Assembleia  Nacional 
 Escoteira  em  2021  e  já  regradas  pela  Resolução  CAN  08/2021.  MANIQUE  destaca 
 que  recebemos  contribuições  dos  associados  sobre  a  matéria,  via  formulário  do 
 Sistema  de  Participação  Associativa  do  CAN,  as  quais  foram  comentadas  pela  área 
 de  Gestão  Educativa  do  Escritório  Nacional  e  compartilhadas  com  os  integrantes 
 do  CAN  previamente  à  esta  reunião.  VITOR  apresenta  as  propostas  de  atualização 
 da  Política  Nacional  de  Programa  Educativo  (PNPE).  KIKO  faz  a  apresentação  das 
 propostas  de  atualização  da  Política  Nacional  de  Adultos  no  Movimento  Escoteiro 
 (PNAME).  SARAH  agradece  a  apresentação  das  propostas  e  o  documento 
 detalhado  sobre  elas  encaminhado  anteriormente,  e  relembra  que  antes  de  serem 
 deliberadas  pelo  Conselho,  as  propostas  devem  ser  analisadas  pela  Comissão 
 Permanente  de  Políticas  Institucionais  (CPPIns).  ROBSON  parabeniza  a 
 apresentação  e  salienta  o  dinamismo  das  políticas  e  sua  necessidade  de  constante 
 atualização.  Parabeniza,  especialmente,  a  proposta  de  atualização  do  item  que 
 trata  das  rotas  de  aprendizagem,  a  qual  deixa  claro  que  temos  apenas  duas  linhas 
 de  formação:  Escotista  (para  o  voluntário  que  atua  na  aplicação  do  Programa 
 Educativo)  e  Dirigente  (para  o  voluntário  que  atua  na  gestão  institucional),  o  que 
 considera  importante  num  processo  de  gestão  por  competências,  para  não  onerar 
 a  formação  do  adulto  voluntário.  Reforçando,  assim,  que  não  existem  linhas  por 
 Ramo,  mas  apenas  a  linha  Escotista.  MAGU  manifesta  que  deveria  ser  melhor 
 trabalhado  nos  cursos  de  formação  da  linha  Dirigente  o  tema  da  administração 
 financeira  das  Unidades  Escoteiras  Locais  (UELs),  da  forma  mais  profissional 
 possível.  MACEDO  salienta  que  sempre  precisamos  nos  atualizar  para  oferecermos 
 o  melhor  programa  para  os  jovens  e  a  melhor  formação  para  os  nossos  adultos 
 voluntários.  Diz  que  foram  identificadas  uma  série  de  lacunas  que  devem  ser 
 abarcadas  pelo  processo  de  atualização  do  Programa  Educativo  em  curso, 
 conectada  com  a  realidade  atual  dos  nossos  jovens.  No  que  diz  respeito  aos 
 adultos,  afirma  que  tivemos  grandes  avanços  no  seu  processo,  mas  precisamos 
 ensiná-los  a  fazer  gestão  em  todos  os  níveis  da  instituição.  Lembra  que  teremos  em 
 breve,  presencialmente,  em  Curitiba/PR,  o  primeiro  Curso  Nacional  de  Gestão 
 Institucional  -  nível  1  (CNGI  -  1),  com  o  objetivo  de  disseminar  boas  práticas  de 
 gestão  nas  Regiões  Escoteiras  e  a  responsabilidade  sobre  a  administração.  KIKO, 
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 em  resposta  a  MAGU,  ressalta  que  a  tendência  é  que  sejam  oferecidos  no 
 Campo-Escola  Virtual  (CEV)  cada  vez  mais  capacitações  sobre  gestão  institucional, 
 e  que  já  está  previsto  um  curso  de  gestão  de  projetos.  Convida  os  associados  para 
 que  entrem  em  contato  pelo  email  voluntariado@escoteiros.org.br  para  que  façam 
 sugestões  de  temas  para  iniciativas  formativas  no  CEV  e  sobre  dos  cursos  que  já 
 são  ofertados  na  plataforma.  Destaca  que  a  ampliação  do  nosso  modelo  de 
 educação  à  distância  e  híbrida  torna  cada  vez  mais  acessível  o  acesso  ao  sistema  de 
 formação  pelos  nossos  voluntários.  ILKA  manifesta  a  preocupação,  devido  ao  atual 
 cenário  da  pandemia  da  COVID-19,  de  se  realizar  o  CNGI-1,  no  formato  presencial, 
 daqui  a  duas  semanas  em  Curitiba/PR,  na  sede  nacional,  e  questiona  se  o  curso  não 
 pode  ser  adiado  para  quando  tivermos  um  cenário  mais  favorável  para  a  sua 
 realização  de  maneira  presencial.  VITOR  agradece  a  oportunidade  de  apresentar  as 
 propostas  de  atualização  das  Políticas  Nacionais  de  Programa  Educativo  e  de 
 Adultos,  a  fim  de  que  possamos  ter  uma  prática  do  Escotismo,  na  base,  de  cada  vez 
 mais qualidade. 

 Homenagem  a  ex-conselheiros  do  CAN:  MANIQUE  sublinha  a  importância  de 
 reconhecermos  o  trabalho  dos  ex-conselheiros  nacionais  na  direção  nacional  dos 
 Escoteiros  do  Brasil  nos  últimos  anos,  especialmente  nos  momentos  difíceis 
 gerados  pela  pandemia.  Lembra  que  foi  feito  um  estudo  pela  Comissão 
 Permanente  de  Reconhecimento  e  Condecorações  (CPRC)  acerca  das 
 condecorações  que  cada  conselheiro  poderia  ser  agraciado,  de  acordo  com  o 
 manual  de  reconhecimento  dos  Escoteiros  do  Brasil.  Em  seguida,  são  agraciados, 
 um  a  um,  os  ex-conselheiros  nacionais  ISABELLY,  com  as  Medalhas  da 
 Perseverança  e  de  Gratidão  Ouro,  ROMEU,  com  a  Medalha  da  Perseverança  e 
 Diploma  de  Mérito  Nacional,  MARK,  com  as  Medalhas  da  Perseverança  e  Cruz  de 
 São  Jorge,  FRED,  com  as  Medalhas  da  Perseverança  e  Velho  Lobo,  ADRIANO,  com  a 
 Medalha  da  Perseverança  e  a  Comenda  Tiradentes,  CHRISTIAN,  com  a  Medalha  da 
 Perseverança  e  a  Comenda  Tiradentes,  e,  por  fim,  MUSSIO,  com  a  Medalha  da 
 Perseverança  e  a  Comenda  Tapir  de  Prata.  Ademais,  foram  registrados 
 reconhecimentos  aos  ex-conselheiros  nacionais  que  foram  convidados  para  esta 
 reunião,  mas  não  puderem  estar  presentes:  Thiago  Simplício  Raimundo  da  Silva, 
 com  as  Medalhas  da  Perseverança  e  de  Gratidão  Ouro,  Renato  Eugênio  de  Lima, 
 com  as  Medalhas  da  Perseverança  e  Velho  Lobo,  e  Leonardo  Vilar  Costa,  com  a 
 Medalha  da  Perseverança  e  a  Comenda  Tiradentes.  ALDENISE,  enquanto 
 Coordenadora  da  CPRC,  manifesta  a  alegria  pelas  homenagens  feitas,  frisando  a 
 importância  do  processo  de  reconhecimento  na  nossa  instituição,  previsto  no  ciclo 
 de  vida  do  adulto,  e  diz  que  não  poderiam  deixar  de  reconhecer  os  homenageados, 
 principalmente,  por  conta  do  trabalho  desenvolvido  no  período  da  pandemia,  com 
 perseverança,  para  continuidade  da  nossa  instituição.  Informa  que  a  CPRC  se 
 debruçou  para  fazer  uma  análise  da  vida  escoteira  de  cada  homenageado  para 
 reconhecê-los  da  forma  devida.  ROBSON  parabeniza  a  todos  pelas  homenagens 
 recebidas  e  destaca  o  tempo  que  um  conselheiro  nacional  deve  se  dedicar  aos 

mailto:voluntariado@escoteiros.org.br


 trabalhos  no  Conselho.  Com  a  licença  de  todos  e  todas,  estende  um  abraço  de 
 forma  muito  especial  ao  companheiro  de  SP,  ADRIANO,  e  ao  companheiro 
 CHRISTIAN.  NETO  se  diz  emocionado  pelas  homenagens  feitas  e  deixa  um 
 agradecimento  especial  a  cada  um  dos  homenageados,  destacando  Thiago,  da 
 Região  Escoteira  do  RN,  que  não  pode  estar  presente  para  ser  agraciado.  SARAH 
 parabeniza  a  todos  os  agraciados  e  salienta  sua  especial  dedicação  ao  Movimento 
 Escoteiro  e  ao  CAN  durante  o  período  da  pandemia,  agradecendo  a  oportunidade 
 de  ter  compartilhado  e  aprendido  com  os  ex-conselheiros  na  convivência  que 
 tiveram  no  âmbito  do  Conselho.  DANIELA,  de  forma  emocionada  pelo  momento, 
 expressa  sua  gratidão  a  todos  os  ex-conselheiros  homenageados,  com  destaque 
 para  MUSSIO  e  MARK,  amigos  da  Região  Escoteira  de  SC.  ILKA  manifesta  sua 
 alegria  pelas  homenagens  feitas  àqueles  que  se  dedicaram  além  das  atribuições  do 
 cargo,  ressaltando  a  importância  de  se  reconhecer  o  trabalho  feito  e  que  devemos 
 enxergar  os  momentos  de  reconhecimento  como  um  carinho  e  valorização  pela 
 dedicação  que  tiveram  para  com  a  instituição.  Em  nome  do  ex-conselheiro  Renato 
 Eugênio,  seu  Assessor  Pessoal  de  Formação,  rende  homenagens  a  todos  os 
 agraciados.  MACEDO  reconhece  o  trabalho  de  todos  os  homenageados  e  registra 
 que  não  poderia  deixar  de  agradecer  o  aconselhamento,  apoio  e  voto  de  confiança 
 que  fizeram  à  DEN,  sobretudo,  no  momento  mais  difícil  da  história  da  instituição 
 causado  pela  pandemia.  DAYANNA  entende  as  homenagens  como  um  gesto  de 
 carinho  e  que  estar  no  Conselho  é  fruto  de  um  histórico  de  trabalho  anterior  na 
 instituição.  Sublinha  que  passamos  por  momentos  bem  difíceis  nos  últimos  dois 
 anos,  gerados  pela  pandemia,  os  quais  conseguimos  superar,  e  parabeniza, 
 especialmente,  a  sua  assessorada  e  colega  da  Região  Escoteira  de  GO,  ISABELLY. 
 MANIQUE  agradece  a  presença  de  todos  os  homenageados  e  a  oportunidade  de 
 reencontrá-los e os convida a continuarem a assistir à reunião. 

 MANIQUE concede um intervalo de 5 minutos. 

 Apresentação  de  relatório  final  do  GT  de  Estudos  sobre  Castorismo  (GTEC): 
 ROBSON,  enquanto  coordenador  do  Grupo  de  Trabalho,  apresenta  o  relatório  fina  l 
 do  GTEC,  em  complemento  ao  relatório  parcial  que  foi  apresentado  na  104ª 
 Reunião  Ordinária  do  CAN,  no  mês  de  novembro  de  2021.  MÁRCIO  afirma  que  ficou 
 extremamente  feliz  com  o  relatório  apresentado,  demonstrando  a  competência  e 
 dedicação  do  GTEC,  com  propostas  interessantes  para  darmos  esse  passo  na 
 instituição.  ALDENISE  parabeniza  o  trabalho  do  GTEC  e,  com  a  visão  de  pedagoga, 
 salienta  que  a  faixa  etária  objeto  do  estudo  é  fundamental  para  a  formação  das 
 crianças,  localizada  na  fase  de  transição  da  educação  infantil  para  o  ensino 
 fundamental.  Entende  que  precisam  ser  continuados  os  trabalhos  e  aprofundados 
 os  estudos,  junto  com  a  área  de  Métodos  Educativos,  para  o  desenvolvimento  de 
 uma  proposta  educativa  do  Movimento  Escoteiro  voltada  para  a  faixa  etária  em 
 questão.  MAGU  parabeniza  o  GTEC  pelo  trabalho  desenvolvido  e  diz  que  o  Marcos 
 Clayton  sempre  o  orientou  sobre  o  assunto  do  Castorismo.  CELSO  afirma  que 
 participou  do  GT,  sublinhando  que  o  grupo  teve  uma  boa  condução  por  parte  do 
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 coordenador  ROBSON,  a  qual,  apesar  de  longa,  foi  sempre  muito  prazerosa  e 
 produtiva.  Confessa  que  era  uma  das  pessoas  resistentes  à  implementação  do 
 Ramo  Castor,  mas  com  a  participação  e  interações  no  GTEC,  mudou  sua  opinião  e 
 agora  é  um  entusiasta  da  proposta.  Ainda  que  não  seja  possível  aplicar  o  sistema 
 de  patrulhas,  CELSO  diz  que  é  possível  se  aplicar  outros  pontos  do  método 
 escoteiro  para  a  faixa  etária  objeto  do  estudo,  ressaltando  que  o  processo  do  GTEC 
 fez  com  que  pessoas  resistentes  à  ideia  aceitassem  a  proposta.  Lembra  que 
 quando  era  Diretor  Nacional  de  Métodos  Educativos  pôde  participar  do  início  do 
 processo  de  atualização  do  Programa  Educativo,  e  entende  que  estamos  no 
 momento  adequado  para  se  pensar  na  inclusão  do  “Ramo  Castor”  no  nosso 
 programa.  NETO  parabeniza  o  GTEC  e  frisa  o  passo  importante  que  estamos  dando 
 na  nossa  instituição,  considerando  uma  grande  oportunidade  para  o  crescimento 
 do  Escotismo  do  Brasil,  levando-se  a  proposta  para  instituições  de  educação 
 infantil.  Concorda  que  a  faixa  etária  seja  de  5  a  6,5  anos  de  idade.  DAYANNA, 
 enquanto  pedagoga  e  especialista  em  educação  infantil,  participou  do  GT  a  fim  de 
 verificar  como  articular  o  desenvolvimento  educativo  das  crianças  nessa  faixa 
 etária.  Salienta  que  o  processo  do  GTEC  foi  muito  mais  significativo  do  que  o 
 produto,  permitindo  reflexões  sobre  outras  faixas  etárias  atendidas  pela  proposta 
 educativa  do  Movimento  Escoteiro,  as  quais  são  pertinentes  para  a  atualização  do 
 programa  educativo  como  um  todo.  Compreende  que  é  possível  desenvolver  uma 
 proposta  educativa  com  a  faixa  etária  alvo  do  estudo,  mas  há  outros  fatores  que 
 devem  ser  considerados.  Roga  para  que  seja  dada  continuidade  aos  trabalhos, 
 pensando  nas  especificidades  identificadas.  MACEDO  vê  o  Ramo  Castor  como  uma 
 grande  oportunidade  para  crescimento  dos  Escoteiros  do  Brasil,  bastante  oportuna 
 nesse  momento  de  revisão  do  nosso  programa  educativo,  considerando  as 
 mudanças  da  sociedade.  Entende  que,  com  isso,  vamos  conseguir  atender  a 
 demanda  das  UELs  de  interessados  em  ingressar  no  Escotismo  com  idade 
 pré-Ramo  Lobinho.  Ressalta  que  o  processo  do  GTEC  foi  mais  enriquecedor  do  que 
 o  produto,  pois  foi  importante  para  o  convencimento  e  para  quebrar  resistências 
 sobre  a  proposta.  Ainda  que  a  proposta  dependa  de  análise  do  CAN,  MACEDO 
 reitera  a  convicção  da  DEN  de  que  estamos  no  caminho  certo.  MANIQUE,  enquanto 
 participante  do  GTEC,  parabeniza  a  condução  do  grupo  de  trabalho.  ROBSON 
 agradece  todas  as  manifestações,  sublinhando  a  manifestação  do  MACEDO  de 
 apoio  da  DEN  ao  processo,  e  reitera  a  importância  de  trazermos  para  as  pautas  das 
 reuniões  do  CAN,  a  exemplo  desta  reunião,  assuntos  do  “core”  da  instituição, 
 relacionados aos nossos métodos educativos. 

 Apresentação  de  relatórios  de  2021  das  CPs  e  GTs:  ROBSON,  enquanto 
 coordenador,  apresenta  o  relatório  da  Comissão  Permanente  de  Avaliação  (CPA), 
 registrando  que,  além  das  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias,  o  cotidiano  do 
 trabalho  dos  integrantes  do  CAN  também  conta  com  as  reuniões  e  estudos  nas 
 várias  comissões  e  grupos  de  trabalho  que  existem  no  âmbito  do  Conselho. 
 JÉSSICA,  enquanto  membro  do  Comitê  Gestor,  apresenta  o  relatório  do  Grupo  de 
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 Trabalho  para  elaboração  do  Planejamento  Estratégico  (GTEPE).  DANIELA, 
 enquanto  coordenadora,  apresenta  o  relatório  da  Comissão  Permanente  de 
 Governança  Institucional  (CPGI).  ALDENISE,  enquanto  coordenadora,  apresenta  o 
 relatório  da  Comissão  Permanente  de  Reconhecimento  e  Condecorações  (CPRC). 
 ILKA,  enquanto  coordenadora,  apresenta  o  relatório  da  Comissão  Permanente  de 
 Planejamento  Estratégico  (CPPE).  SARAH,  enquanto  coordenadora,  apresenta  o 
 relatório  da  Comissão  Permanente  de  Políticas  Institucionais  (CPPIns).  RAFAEL, 
 indicado  como  novo  coordenador,  apresenta  o  relatório  da  Comissão  Permanente 
 de  Posicionamento  Institucional  (CPPI).  MAGU  diz  que,  na  condição  de 
 coordenador,  não  montou  o  relatório  da  Comissão  Permanente  de  Orçamento 
 (CPO)  para  apresentação  nesta  reunião  e  pede  escusas  por  isso,  dizendo  que  nas 
 próximas  semanas  a  Comissão  deverá  elaborar  o  relatório  para  apresentação. 
 SARAH  relata  que  houve  várias  reuniões  da  CPO  ao  longo  de  2021  para  análise  dos 
 relatórios  financeiros  apresentados  pela  DEN  e  os  resultados  do  Grupo  de  Trabalho 
 sobre  a  Contribuição  Associativa,  decisão  sobre  a  contratação  de  auditoria  externa  e 
 apreciação  das  demais  demonstrações  contábeis  da  instituição.  MANIQUE  destaca 
 a  análise  pela  CPO,  em  2021,  da  proposta  de  Política  de  Remuneração  do  Serviço 
 Escoteiro  Profissional  apresentada  pela  DEN  com  auxílio  de  uma  consultoria 
 especializada  em  Recursos  Humanos,  e  que,  verificando  as  atas,  tiveram,  no 
 mínimo,  14  reuniões  da  CPO  no  ano  passado.  NETO  também  lembra  que,  ao  longo 
 das  reuniões,  emitiram,  no  âmbito  da  CPO,  pareceres  sobre  solicitações  de  recursos 
 extraordinários,  como  o  solicitado  pela  DEN  para  investimentos  na  área  de 
 tecnologia  da  informação.  MAGU  agradece  a  todos  pelos  relatos  e  reafirma  que,  o 
 mais  rápido  possível,  a  CPO  deverá  ter  seu  relatório  de  2021  para  compartilhar  com 
 o  Conselho.  MANIQUE,  considerando  que  o  coordenador  FELIPE  não  pôde  estar 
 presente,  apresenta  o  relatório  da  Comissão  Permanente  de  Envolvimento  Juvenil 
 (CPEJ).  MANIQUE,  enquanto  coordenação,  apresenta  o  relatório  da  Comissão 
 Estatuinte.  ALDENISE,  enquanto  coordenadora,  e  REBECA,  na  condição  de 
 integrante  do  GT,  apresentam  o  relatório  do  Grupo  de  Trabalho  de  Diversidades  e 
 Inclusão  (GTDI).  ALDENISE  informa  que  houve  uma  alteração  recente  na 
 coordenação  do  Grupo  de  Trabalho  de  Atualização  da  Política  de  Relações 
 Institucionais  (GTAPRI),  sendo  indicado  como  novo  coordenador  o  FELIPE.  Relata 
 que  estão  tendo  reuniões  semanais  do  GT  e  devem  concluir  os  trabalhos  até  o  final 
 deste  semestre.  RAFAEL  destaca  a  realização  de  consulta  pública  aos  associados 
 sobre  a  proposta  de  atualização  da  Política  Nacional  de  Relações  Internacionais  e  o 
 convite  feito  para  colaboração  de  consultores  no  assunto  para  integrar  o  GT.  CELSO 
 diz  que  a  primeira  reunião  do  GTAPRI,  tendo  o  FELIPE  como  novo  coordenador, 
 deverá  ser  na  próxima  quinta-feira.  MANIQUE,  enquanto  coordenador,  apresenta  o 
 relatório  do  Grupo  de  Trabalho  para  a  elaboração  da  Política  de  Relações 
 Institucionais  e  Governamentais  (GTRIG).  MANIQUE,  devido  à  instabilidade  de 
 conexão  do  coordenador  do  GT,  RENATO,  também  apresenta  o  relatório  do  Grupo 
 de  Trabalho  sobre  a  Contribuição  Associativa  (GTCA).  MANIQUE  lembra  que, 
 conforme  o  regulamento  do  CAN,  as  atas  das  Comissões  Permanentes  (CPs)  e 
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 Grupos  de  Trabalho  (GTs)  devem  ser  publicadas  para  conhecimento  dos  associados, 
 e  solicita  que  as  CPs  e  GTs  publiquem  as  atas  que  ainda  não  o  foram  e  mantenham 
 atualizada  a  relação  de  seus  integrantes.  MANIQUE  submete  à  votação  a  ratificação 
 das  novas  coordenações  da  CPPI  (RAFAEL)  e  GTAPRI  (FELIPE),  o  que  é  aprovado 
 por  unanimidade  dos  conselheiros  titulares  presentes.  RAFAEL  complementa  que, 
 dentro  dos  trabalhos  do  GTCA,  além  de  facilitar  o  pagamento  e  reduzir  o  valor  da 
 contribuição  associativa,  está  melhorar  a  percepção  do  associado  sobre  o  valor 
 agregado e os benefícios da contribuição associativa. 

 Apresentação  de  proposta  de  alteração  da  Regra  181  do  P.O.R.:  MANIQUE 
 esclarece  que  o  tema  será  apenas  apresentado  nesta  reunião  e  não  será  objeto  de 
 deliberação  neste  momento.  ROBSON  apresenta  proposta  de  reflexão  sobre  a 
 necessidade  de  alteração  da  Regra  181  do  Princípios,  Organização  e  Regras  (P.O.R.), 
 demandada  por  associados  da  Região  Escoteira  de  São  Paulo  que  o  procuraram 
 enquanto  conselheiro  para  trazê-la  ao  CAN.  Convida  os  associados  proponentes 
 para  apresentar  a  proposta  nesta  reunião.  BIBI  conclama  a  todos  os  associados 
 para  uma  reflexão  coletiva  sobre  o  assunto.  Diz  que  o  distintivo  de  Veleiro  não  está 
 atrelado  ao  previsto  em  nossa  Política  de  Programa  Educativo,  mas  à  uma 
 habilitação  feita  por  órgãos  externos  à  Modalidade  do  Mar,  e,  que,  de  acordo  com  a 
 NORMAM-03  da  Marinha  do  Brasil,  somente  pessoas  a  partir  dos  18  anos  de  idade 
 podem  conquistar  a  carteira  de  habilitação  de  Veleiro.  Questiona  o  porquê  os 
 próprios  Escoteiros  do  Brasil  não  podem  promover  cursos  técnicos  de  jovens  para 
 habilitação  de  Veleiro  e  não  só  para  o  Ramo  Sênior,  uma  vez  que  as  Modalidades 
 são  destinadas  aos  Ramos  Escoteiro  e  Sênior.  TATI  afirma  que  nem  todas  as 
 Capitanias  dos  Portos  emitem  a  carteira  de  habilitação  de  Veleiro  Amador,  pois, 
 pela  NORMAM-3,  a  sua  oferta  é  facultativa,  tendo  em  vista  que  essa  habilitação  não 
 gera  uma  habilidade  muito  prática  como  a  de  Arrais  Amador,  por  exemplo,  que 
 permite  a  condução  de  embarcações.  Salienta  que  dependemos  da  Marinha  do 
 Brasil  para  a  habilitação  de  Veleiro  e  não  podemos  ficar  dependentes  de  outra 
 instituição  para  a  habilitação  exigida  para  a  conquista  de  um  distintivo  nosso. 
 VITOR  ALVES  relata  que  é  escoteiro  há  mais  de  10  anos  e  sempre  quis  muito  ter  o 
 distintivo  de  Veleiro,  mas  ainda  não  conseguiu,  pois  a  habilitação  de  Veleiro 
 Amador,  além  de  não  ter  uma  utilidade  prática,  não  é  feita  por  todas  as  Capitanias, 
 como  em  SP,  por  exemplo,  o  que  impede  o  jovem  de  conquistar  o  distintivo  de 
 Veleiro  previsto  no  P.O.R.  TATI  sublinha  que  VITOR  ALVES,  que  é  seu  filho,  veleja 
 desde  que  nasceu,  por  isso,  não  teria  motivo  para  não  ter  a  habilitação  de  Veleiro 
 Amador.  Todavia,  como  não  consegue  se  habilitar  pela  Marinha  em  SP,  por 
 conseguinte,  não  consegue  conquistar  o  distintivo  de  Veleiro.  ROBSON  destaca  a 
 importância  de  se  ouvir  a  palavra  de  um  jovem  sobre  o  assunto,  e  ainda  que  não 
 seja  da  Modalidade  do  Mar,  entende  a  demanda  como  pertinente.  ROBSON 
 encaminha  para  que  seja  feito  um  estudo  pelo  Conselho  para  a  alteração  da 
 normativa,  considerando  as  necessidades  identificadas.  NETO  diz  que  em  seu 
 grupo  escoteiro  estão  começando  uma  tropa  do  mar  e  tem  questionado  a 
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 necessidade  de  habilitações  externas  para  conquistas  de  distintivos  da  Modalidade 
 do  Mar.  Entende  que  precisamos  criar  um  GT  para  atualizar  nossas  normativas  a 
 respeito,  a  fim  de  favorecer  o  crescimento  da  Modalidade.  RAFAEL  parabeniza 
 ROBSON  por  se  preocupar  com  as  questões  demandadas  pela  base.  Parabeniza 
 também  BIBI,  TATI  e  VITOR  ALVES  por  quebrarem  as  barreiras  com  o  nível  Nacional 
 e  trazerem  a  demanda  diretamente  ao  Conselho,  em  especial  ao  VITOR  ALVES,  por 
 estar  numa  reunião  do  CAN  trazendo  uma  demanda,  enquanto  membro  juvenil. 
 RAFAEL  vê  isso  como  uma  realização  do  que  prevê  a  nossa  Política  Nacional  de 
 Envolvimento  Juvenil.  ILKA  agradece  a  introdução  do  tema  para  discussão  pelo 
 CAN,  lembrando  que  faz  parte  de  um  grupo  escoteiro  da  Modalidade  do  Mar,  e 
 ressalta  as  oportunidades  educativas  que  as  Modalidades  do  Ar  e  do  Mar  nos 
 trazem.  Também  entende  como  pertinente  se  criar  um  GT  para  fazer  os  estudos  e 
 informa  que  foi  procurada  pelo  Coordenador  Nacional  da  Modalidade  do  Mar, 
 Marco  Bortoli,  para  apresentar  outras  propostas  ao  Conselho  relacionadas  à 
 Modalidade.  CELSO  salienta  o  quão  valioso  é  o  CAN  poder  ouvir  um  jovem  refletir 
 sobre  o  que  vivencia  no  programa  educativo.  Corrobora  a  proposta  de  criação  de 
 um  GT  para  tratar  do  assunto  e  frisa  que  estamos  num  momento  oportuno  da 
 instituição  para  a  discussão  do  tema,  considerando  o  processo  de  atualização  do 
 programa  educativo.  Aproveita  a  oportunidade,  como  escoteiro  do  mar,  para 
 elogiar  o  trabalho  que  está  sendo  desenvolvido  pelo  Marco  Antonio  Bortoli  como 
 Coordenador  Nacional  da  Modalidade  do  Mar.  MANIQUE  encaminha  para  que  seja 
 realizada  chamada  aberta,  via  grupo  de  e-mails  do  CAN,  para  a  composição  de  um 
 Grupo  de  Trabalho  para  estudos  sobre  o  tema,  conforme  sugerido  pelo  ROBSON,  o 
 que  é  aprovado  por  unanimidade  dos  conselheiros  titulares  presentes.  ROBSON 
 agradece  novamente  os  associados  que  trouxeram  a  demanda  e  espera  que  eles  e 
 o Coordenador Nacional da Modalidade do Mar participem do GT que será criado. 

 Informes  da  RNJL:  tendo  em  vista  que,  devido  a  imprevistos  pessoais,  os 
 representantes  da  Rede  Nacional  de  Jovens  Líderes  não  puderam  se  fazer 
 presentes, não serão feitos os informes da RNJL nesta reunião. 

 Não  havendo  mais  manifestações,  MANIQUE  agradece  a  presença  e  participação 
 de  todos  ao  longo  desta  reunião,  inclusive  dos  associados  que  a  acompanharam 
 pela transmissão no Youtube, e encerra os trabalhos às 12h50. 

 Contribuíram  para  os  assuntos  discutidos  nesta  reunião,  nos  termos  do  Sistema 
 de  Participação  Associativa  no  CAN,  os  (as)  seguintes  associados  (as)  que 
 autorizaram a inclusão do seu nome na ata desta reunião:  

 Carlos  Augusto  Pinto  Bandeira,  Charlon  Silles  de  Souza  Gomes,  Luciano  Henrique 
 Trindade, Marco Antonio Bortoli, Marcos Clayton Fernandes Pessoa. 
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