
 

 

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (CAN)  

A UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB) 
 

Data e local: 21 de abril de 2022 (quinta-feira), de forma presencial, na Universidade Técnica 

Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, com transmissão pelo canal dos Escoteiros do Brasil 

no Youtube.  

 

Gravação desta reunião disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CemaLzkgw4E e 

https://www.youtube.com/watch?v=S9U9oPeqMNs 

 

Presentes, os seguintes:  

 

Conselheiros (as) Titulares: SARAH Raquel Loureiro do Amaral (SARAH) - Presidente, DANIELA 

de Oliveira Rodrigues Gomes (DANIELA) - Vice-Presidente, ALDENISE Cordeiro Santos 

(ALDENISE), Antonio Varela da Silva NETO (NETO), Carlos Magno Torres (MAGU), DAYANNA 

Cristine Gomes Rosa Bezerra (DAYANNA), ILKA Denise Rossetto Gallego Campos (ILKA), LAURA 

Alves Pereira Paiva (LAURA), LINDOMAR Faustino Raimundo (LINDOMAR), RAFAEL Fagundes 

Cavalcanti (RAFAEL), RENATO Wanderley Breneizer (RENATO), ROBSON Alexandre de Moraes 

(ROBSON). 

 

Representante da Rede Nacional de Jovens Líderes (RNJL): FELIPE da Silveira Bertoglio 

(FELIPE). 

 

Representantes de Áreas Geográficas:, PEDRO HENRIQUE de Oliveira e Silva Brito (PEDRO 

HENRIQUE) - Representante da Área Geográfica Centro-Oeste, RODRIGO Toledo da Silva 

Rodrigues (RODRIGO) - Representante da Área Geográfica Sul. 

 

Diretoria Executiva Nacional (DEN): RAFAEL Rocha de Macedo (RAFAEL) - 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, JÉSSICA 

Cavalheiro de Souza Scherer (JÉSSICA) - Líder de Desenvolvimento Institucional, MARINA 

Ambrosio Arantes Pereira (MARINA) - Analista de Desenvolvimento Institucional. 

 

Convidados (as): RUBEM Tadeu Cordeiro Perlingeiro (RUBEM) - Membro do Comitê Escoteiro 

Interamericano. 

https://www.youtube.com/watch?v=CemaLzkgw4E
https://www.youtube.com/watch?v=S9U9oPeqMNs


 

 

 

Ausências justificadas: DAVID Izecksohn Neto (DAVID), CLAUCIO da Silva Mendes (CLAUCIO); 

ELINSON Soares de Araujo (ELINSON) - Representante da Área Geográfica Nordeste; JULIO 

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

 

Relato dos assuntos deliberados por meio eletrônico pelo CAN desde a 106ª Reunião 

Ordinária do CAN: 

1) Remanejamento do saldo do Fundo de Projetos no final do exercício de 2021 para o Fundo de 

Riscos. Aprovado por unanimidade. 

2) Remanejamento do superávit do orçamento do exercício de 2021 para ser utilizado como 

fluxo de caixa para o orçamento de 2022. Aprovado por unanimidade. 

3) Proposta de Resolução sobre comprovação de vacinação contra COVID-19 para participação 

em atividades. Não aprovada, sendo 6 votos favoráveis (RAFAEL, RENATO, ROBSON, 

ALDENISE, LAURA e MAGU) e 8 votos contrários (DAYANNA, ILKA, DANIELA, DAVID, NETO, 

CLAUCIO, LINDOMAR e SARAH). 

4) Ata da sessão aberta da 106ª Reunião Ordinária do CAN realizada dia 02/04/2022: 13 votos a 

favor (ALDENISE, NETO, CLAUCIO, DANIELA, DAYANNA, MAGU, DAVID, ILKA, LINDOMAR, 

RAFAEL, RENATO, ROBSON e SARAH), 1 abstenção (LAURA). 

 

Às 9h20 do dia 21 de abril de 2022 (quinta-feira), DANIELA faz a abertura oficial dos trabalhos, 

em regime de sessão aberta, dando as boas-vindas aos presentes e aos associados que estão 

na transmissão. ROBSON faz o momento de reflexão. DANIELA propõe a inversão de pauta em 

virtude de que alguns participantes da reunião, em virtude de deslocamento aéreo, 

chegariam  com atraso. Não houve oposição dos presentes, sendo a agenda provisória desta 

reunião, anteriormente divulgada no prazo regulamentar, aprovada por unanimidade dos 

conselheiros titulares presentes, tornando-a como agenda definitiva. 

  

Informes sobre o novo Planejamento Estratégico dos Escoteiros do Brasil: ILKA e JESSICA 

conduzem a apresentação do Planejamento Estratégico destacando quem são os envolvidos, 

suas responsabilidades, bem como as fases do projeto e o status atual.   DANIELA agradece a 

apresentação e sublinha que o assunto não é tema deliberativo, entretanto abre e spaço para 

aqueles que desejam realizar comentários ou questionamentos.  ROBSON parabeniza a 

condução do processo, endossa a necessidade que haja ações após o lançamento do 

documento, como oficinas para que as Unidades Escoteiras Locais tenham melhor acess o, 

documentos simples que possibilitem o  desdobramento para dentro das UELs de acordo com 

suas necessidades e realidades, assim gerando impacto nacional. MAGU, ressalta a 

importância de também se contemplar a sintaxe do documento por meio da “filosofia” d o 

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2022/04/AgendaProvisoria_107ReuniaoOrdinaria_CANpdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Z9e45UOQ8jZFYPCthCnEm7gPkhqmIiQG/view?usp=sharing_eil_se_dm&ts=626ace26


 

 

Planejamento Estratégico, reforça para que sejamos  mais categóricos em nossas 

apresentações, e, que mesmo sendo um documento muito complexo, todos os associados 

precisam entender. Parabeniza a condução dos trabalhos, mas destaca ainda a importância 

de sermos diretos e conclusivos. ALDENISE, parabeniza o comitê gestor pelo trabalho 

desenvolvido até o momento, complementa que tem acompanhado o processo e acredita 

que trouxeram elementos importantes e significativos, atendendo diversas características das 

Unidades Escoteiras Locais espalhadas pelo Brasil. FELIPE também agradece e parabeniza 

todo o processo, principalmente destacando a importância na participação ampla dos 

trabalhos sobretudo dos jovens líderes, o que é muito bem visto pela Redee traz uma 

perspectiva  com mais qualidade. Ressalta que, refletindo  sobre o planejamento estratégico 

anterior, o apresentado neste momento precisa ser colocado como linha central para os 

desdobramentos de outros trabalhos, como forma de comprometimento aos objetivos 

estabelecidos,  e devem se refletir no desenvolvimento de novas políticas, documentos ou 

ações futuras de forma muito firme ao longo dos três anos. Após manifestações, não havendo 

mais inscrições, DANIELA encerra este item da  pauta 

 

Antes de passar ao próximo item da pauta, DANIELA informa a mudança de representação da 

área geográfica sul no CAN, dando as  boas-vindas ao novo representante, oficializando a 

despedida de CELSO, o qual também se manifesta e apresenta o colega RODRIGO Toledo da 

Silva Rodrigues (RODRIGO) que em seguida se apresenta e faz suas considerações.  

 

Resolução de alteração do Regulamento Interno do CAN: DANIELA sublinha que este tema é 

deliberativo e trata acerca da resolução proposta de alteração de regulamento interno do 

CAN, apresentada por RENATO, passando a palavra a este. RENATO discorre  sobre a proposta 

de alteração da redação do art. 18 do regulamento interno do CAN, no tocante a necessidade 

de deliberações que demanda urgência e precisam ser discutidas e deliberadas no intervalo 

entre uma e outra reunião ordinária do CAN. DANIELA ressalta que secundou a proposta de 

RENATO, já que  a nova redação propõe agilidade dos assuntos deliberativos e abre inscrição 

para discussão do tema. FELIPE manifesta-se destacando que a redação sugerida para o artigo 

18 garante prazo suficiente para tomada de melhores decisões, mas diverge em relação ao 

parágrafo 5º, e que por estarem em uma esfera democrática, os prazos para discussões 

devem garantir opiniões também da minoria, e, que, portanto, propõe que este parágrafo 

seja suprimido. MAGU complementa que a democracia deve garantir o direito da minoria, 

que esse ponto deve ser visto com importância, e que pode ser aplicado de forma muito fácil 

e racional. DANIELA informa que compreende as falas de FELIPE e MAGU, porém, discorda 

parcialmente, entendendo que pode-se deliberar assuntos em caráter de urgência com a 

mesma competência, responsabilidade e conhecimento, ressaltando que há debates dentro 

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Resolucao-CAN-02_2022_altera-o-Regulamento-Interno-do-CAN.pdf


 

 

do CAN em que o tempo faz toda a diferença, e, portanto é importante deliberar com prazo 

menor. RENATO, reforça que a proposição de redação para o artigo 18 não tira a 

representatividade da minoria, e se houver dúvida pode-se apresentar uma nova proposta de 

redação. ROBSON, destaca a manifestação por meio eletrônico do associado MARCOS 

Clayton, onde propõe a  consolidação do documento  com todas as resoluções anteriores.  

Ressalta, ainda que, a alteração proposta do regulamento não se trata de democracia, mas 

que de uma forma prática, e que a referida proposta é destravar questões urgentes para que 

sejam deliberadas com agilidade, sugerindo definir critérios para o que se considera como 

“assuntos urgentes”.  SARAH informa que ao fazer o download no site dos Escoteiros do Brasil 

o documento está atualizado. Reforça ainda que, para contribuir com a discussão, não vê que 

a alteração defende sobre maioria ou minoria, mas respeita a dinamicidade sobre as questões 

que já estão acontecendo e que podem ser cumpridas dentro dos prazos que já estão 

regulamentados. E, portanto, entende que não há prejuízo na manutenção do parágrafo 5º 

do artigo 18 na proposta. FELIPE declara que pode estar havendo equívoco de interpretação e 

discorda sobre a redação do artigo 20 item 1º que informa que apenas a Presidência é que 

tem competência de convocar para discutir e deliberar, e que isto pode ser fragilidade 

futuramente. RAFAEL esclarece seu entendimento sobre o tema discutido, defendendo a 

manutenção da proposta de redação do artigo. RAFAEL informa sobre a sugestão do 

associado MARCOS Clayton que sugere melhoria sobre a redação do caput do artigo 18, onde 

se lê “do” Conselho alterar para “deste” Conselho.  MAGU reforça o apoio da fala do FELIPE e 

que a interpretação não está clara. LAURA secunda a proposta do FELIPE, declarando ser o 

melhor para a continuidade do trabalho. DAYANNA secunda, e diz que concorda que precisa 

definir o que é urgente e deve ser revisado outros pontos do documento. Encerrados os 

debates, SARAH coloca para deliberação a aprovação da proposta para suprimir o parágrafo 

5º do artigo 18 do regulamento, sendo computado 03 (três) votos a favor da supressão 

(MAGU, DAYANNA, LAURA), 09 (nove) votos contra (ALDENISE, ANTONIO, ILKA, LINDOMAR, 

DANIELA, RAFAEL, RENATO, ROBSON, SARAH). SARAH passa para deliberação, acerca da 

alteração das disposições do artigo 18, considerando a proposta apresentada e também a 

sugestão do associado em relação ao caput para “deste” Conselho, e ainda a sugestão do 

conselheiro RENATO que troca “o” pelo “será”, sendo então computados 09 (nove) votos a 

favor da alteração (ILKA, ALDENISE , SARAH, DANIELA, ROBSON, RENATO, NETO, RAFAEL e 

LINDOMAR) e  03 (três) votos contra (LAURA, MAGU e DAYANNA).  

 

ROBSON registra ainda uma preocupação, não a esta resolução, mas lembra que esta já é a 

terceira resolução aprovada em relação ao regulamento interno do CAN, e que não é uma 

questão  casuística, sendo que devem ser cuidadosos poi s a instituição precisa ser dinâmica, 

mas que considera importante que uma alteração específica não implique em outra. RAFAEL 



 

 

entende que é difícil atender todas as demandas, lembra que já houve esse debate, mas a 

melhor solução encontrada da demanda de urgência se daria por votação da maioria do 

conselho. SARAH confirma a aprovação da nova redação da resolução, e informa que, outras 

sugestões dos associados serão encaminhadas para Comissão de Governança, que tem se 

responsabilizado pelo acompanhamento e al inhamento entre os documentos institucionais. 

  

SARAH informa sobre a pausa dos trabalhos e retorno em 15 min. 

 

Informes da Diretoria Executiva Nacional: CRISTINE e os profissionais do escritório nacional, 

apresentam os informes da DEN e destaques dos trabalhos realizados pela gestão 2019/2022. 

RENATO parabeniza todo o trabalho desempenhado e destaca sobre a representatividade da 

Diretoria que refletiu nas Unidades Escoteiras das mais diversas regiões, que certamente 

exigiu muita força de todos, e que se sente orgulhoso de tê -los como representantes da 

instituição. MAGU rememora as diversas reuniões demoradas sobre orçamento, destaca 

sobre algumas tomadas de decisões difíceis que foram realizadas mas que eram necessárias, 

que muitas vezes a equipe executou o trabalho sem acreditar que daria certo, mas afirma que 

tiveram uma visão econômica excelente.  Ressalta ainda que se orgulha da equipe do CAN e 

dos profissionais do escritório, que em conjunto, souberam passar pelo momento crítico da 

pandemia, e entende que administrar uma associação não é fácil.  Novamente reforçou seu 

agradecimento aos trabalhos e quem esteve envolvido. DANIELA elogia o material 

apresentado, lembra que vivenciou todo o esforço enquanto exerceu a função de diretora 

regional e funções na Unidade Escoteira Local, e que, que teve muita dificuldade e 

imaginando desta forma o trabalho que a DEN desenvolveu para superar os desafios, deseja 

sucesso a próxima diretoria e que levem como exemplo o trabalho apresentado. RAFAEL 

reflete sobre a boa prática de se elogiar em público e de se criticar e repreender no privado, 

que entende que foi muito crítico e se desculpa pelas vezes que se exaltou.   Afirma que 

reconhece o esforço dedicado, que mesmo apresentando os destaques entende que foi 

apenas um resumo, e gostaria de agradecer pela dedicação de todos da DEN, diretoria, 

profissionais e associados que puderam colaborar. DAYANNA parabeniza o trabalho, e  que 

mesmo com sentimento de que não foi realizado tudo que fora planejado, o esforço foi 

importante e significativo, e que mesmo sem precedentes sobre o que vivemos nos últimos 

dois anos, fomos resilientes em todas as esferas do Movimento Escoteiro. Reite ra e 

parabeniza todo o trabalho e deseja sucesso à nova DEN.  ILKA expressa satisfação em relação 

à instituição, parabeniza a DEN e os profissionais, em destaque aos trabalhos que perpassam 

diretorias, dando a percepção de continuidade, e recomenda que o mesmo seja considerado 

pela nova DEN. Homenageia a DEN na pessoa de CRISTINE  pela importância de estar mais 

próximas, pelo excelente trabalho, reforça o agradecimento aos profissionais dando muita 

https://drive.google.com/file/d/1_P0pRltrUi7VElFZU4S39yyxhf_CR9eh/view?ts=626ace3b


 

 

segurança a instituição. ROBSON rememora os números de associados atualmente 

registrados e que isso dá uma sensação de respiro aliviado, mas reflete que ainda há muitos 

desafios. Afirma que não somos poucos, e que tudo que foi apresentado tem uma grande 

potência e por isso estende a gratidão pelo trabalho da DEN. Ressalta sobre a quantidade de 

ações apresentadas, muitas  refletiram nas Unidades Escoteiras Locais, o que é extremamente 

importante e significativo. Como desafio, destaca a importância em incluir os associados que 

não têm acesso ao meio digital, e recomenda à nova DEN que trate disto. Também destacou 

ações que contemplem crianças de alta vulnerabilidade. Por fim, parabeniza o corpo 

profissional, pela dedicação e comprometimento, e parabeniza a DEN que finaliza o mandato. 

SARAH reconhece o carinho e dedicação da DEN durante todo momento atípico, inesperado, 

sem precedentes e que as adversidades foram o desafio, ressalta a importância dos diálogos 

criados para a construção de soluções em meio a  tantos desafios, reforça o quanto foi 

importante a figura da DEN representada pela CRISTINE, em estreitar as relações junto ao 

CAN,  e reconhece de forma muito verdadeira o quanto é gratificante ter uma DEN voluntária 

voltada à causa, com profissionais extremamentes dedicados e que, mesmo com a redução 

do corpo profissional, foram resilientes observando o objetivo final.  Entende que sempre há 

áreas para melhorar, mas acredita que o que queremos é sempre o melhor aos Escoteiros do 

Brasil, independente no nível e local, e pede uma salva de palma.  

 

SARAH informa sobre o intervalo com retorno previsto para às 14h30. 

 

Relato sobre a atuação no Comitê Interamericano:  SARAH convida RUBEM Tadeu para 

relatar os trabalhos realizados no Comitê Interamericano. RUBEM expressa sua gratidão em 

estar presente novamente e o carinho que tem pelo conselho rememorando a sua 

participação no CAN e na DEN. Apresenta pontos relacionados a sua própria atuação, no 

período de 2021 a março de 2022. SARAH parabeniza e destaca quanto é importante 

compartilhar as informações e decisões que ocorrem em outras esferas,  que cada vez mais 

sejam apresentadas para todos os associados, em momentos como este, com transmissão ao 

vivo, ressaltando cada vez mais a importância da fraternidade escoteira. RUBEM sublinha que 

muitos dos eventos interamericano possuem sessões abertas, que inclusive ficam disponíveis 

no facebook e youtube, e incentiva que o público frequente mais as redes da região 

interamericana. ILKA parabeniza a participação do RUBEM bem como a sua atuação no nível 

interamericano. Ressalta que conta com a participação do RUBEM no planejamento 

estratégico principalmente com pautas sobre sustentabilidade, visto que foi colocado o tema 

como uma política obrigatória e decidido na conferência,  e conclama a todos que não seja 

apenas uma política mas que se reflitam em ações efetivas, como cursos e eventos, 

demonstrando preocupação com o tema.  ROBERLEI parabeniza e sugere que a nova DEN 

https://drive.google.com/file/d/1uAbiF17PDQIKVMpt9Fy99j81zoS2pztm/view?ts=626ace43


 

 

procure empresas de certificação internacional para melhor posicionamento da instituição. 

DANIELA parabeniza e ressalta a importância de mostrar os trabalhos que são feitos em todos 

os níveis, e reitera agradecendo o desempenho realizado pelo RUBEM. ROBSON reflete a 

importância de trazer o tema da sustentabilidade para além do programa educativo, e 

questiona o RUBEM como o comitê interamericano tem acompanhado e monitorado as 

associações escoteiras na retomada das atividades pós pandemia. RUBEM informa que esse 

assunto ainda está sendo tratado, visto que temos uma fragilidade quanto ao controle real do 

nosso efetivo, que a UEB é uma das poucas associações que possui o dado de forma mais 

atualizada e pontual, mas que há outras associações que possuem uma defasagem no 

acompanhamento do efetivo. RAFAEL parabeniza, agradece pela apresentação, 

principalmente pelo enfoque sobre a questão da sustentabilidade.  RAFAEL reflete sobre 

todas as propostas já disponibilizadas no Brasil, e questiona se existem ações do ponto de 

vista interamericano e como podemos nos apropriar e desdobrar essas ações para as 

unidades escoteiras locais. RUBEM ressalta que a sustentabilidade é uma nova área 

estratégica que está em construção, e que há um plano regional que está aberto para que 

todos possam contribuir. MAGU questiona se há ações para contemplar vários outros países 

que também estão em guerra além da Ucrânia. RUBEM, informa que a organização mundial 

editou um documento que trata sobre esse assunto, e que entende que a WOSM está 

sensível a este tema, mas que entende que o da Ucrânia teve uma mobilização maior em 

razão da forma como aconteceu, que há muitos escoteiros que vivem na Ucrânia além da 

sede da Eurásia também estar dentro daquele país.  

 

SARAH informa que teremos um intervalo e retomamos os trabalho às 16h. 

 

Informes da RNJL: FELIPE informa que provavelmente seja sua última participação como 

representante da Redeno Conselho, e que agradece o tempo que esteve ao longo dos últimos 

três anos. Apresenta, além do relatório de gestão do último período, mas também um 

apanhado geral das mudanças significativas na Rede Nacional de Jovens Líderes dos 

Escoteiros do Brasil. SARAH diz que fica muito feliz em ver a rede cada vez mais atuante em 

várias frentes dentro dos Escoteiros do Brasil, e entende que é  importante a participação 

ativa dos jovens da Rede, em todos os níveis.  ILKA declara o carinho que tem em especial 

pela atuação dos jovens na Rede e concorda com a posição de que os jovens precisam atuar 

em todos os assuntos da instituição, ressalta que foi um prazer trabalhar com o FELIPE. NETO 

reflete sobre a sua própria atuação como jovem na instituição e destaca a importância de ter 

jovens nas diversas esferas no Movimento Escoteiro. RAFAEL parabeniza FELIPE e todos os 

outros representantes, sublinha ainda a fala de FELIPE sobre se sentir ouvido mesmo sendo 

jovem líder, e reflete que, só está no Conselho por ter sido acolhido como jovem e apoiado 

https://drive.google.com/file/d/1__aBYB5W_A-s5om5IBQ_G7oc43KM3OsK/view?ts=626ace2f


 

 

em estar na posição que está, portanto parabeniza o excelente trabalho da Rede de Jovens 

Líderes.  ROBSON parabeniza as ações da Rede Nacional, salienta que o escotismo deve 

dialogar com todos os jovens e ressalta o importante papel que a Rede faz em dialogar com 

outras entidades da infância e juventude. ALDENISE reflete sobre a sua trajetória como jovem 

no movimento escoteiro, e como foi o desejo de ter o Núcleo de Jovens. Sublinha que o 

trabalho da Rede tem contribuído muito em várias áreas no escotismo, trazendo um olhar 

diferente e significativo. DANIELA faz a reflexão final e agradece a todos os profissionais 

envolvidos e a presença dos Conselheiros.  SARAH convida a todos para saudar a bandeira e 

declara encerrada a sessão aberta da 107ª da reunião ordinária do CAN. 

 

Contribuiu para os assuntos discutidos nesta reunião, nos termos do Sistema de 

Participação Associativa no CAN, o seguinte associado que autorizou a inclusão do seu 

nome na ata desta reunião: Marcos Clayton Fernandes Pessoa. 
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