
Diretoria Executiva Nacional

Diretoria Nacional de Relações Internacionais

CHAMADA PARA CANDIDATURA AO COMITÊ REGIONAL ESCOTEIRO DA

REGIÃO ESCOTEIRA INTERAMERICANA

Pelo presente documento, a Diretoria Executiva Nacional (DEN), no uso de suas

atribuições (parágrafo 1° do art. 22 da Resolução CAN n° 02/2013), por meio de

sua Diretoria Nacional de Relações Internacionais, informa a abertura do prazo

para o envio de documentos dos (as) interessados(as) em apresentar-se para

candidatura da União dos Escoteiros do Brasil (UEB) a membro do Comitê

Regional Escoteiro da Região Escoteira Interamericana, cujas vagas serão

preenchidas na 28ª Conferência Interamericana Escoteira, a ser realizada entre

os dias 23 e 26 de novembro de 2022 em Ciudad del Leste, Paraguai.

Cumpre esclarecer que, inicialmente, a DEN e o Conselho de Administração

Nacional (CAN) interpretaram o parágrafo 1° do art. 22 da Resolução CAN n°

02/2013 (com a redação dada pela Resolução CAN n° 01/2018) no sentido de que

o referido dispositivo não se aplicaria à hipótese de reeleição; isto é, quando a

pessoa que está exercendo o cargo eletivo internacional para qual haverá nova

eleição manifesta o interesse de continuar no exercício deste cargo. Nessa

hipótese, o entendimento era de que avaliar-se-ia o desempenho e

renovar-se-ia a chancela anteriormente concedida mediante deliberação formal

dos dois colegiados.

Não obstante, para que se dê ainda mais transparência ao processo e haja

harmonização com eventuais interpretações diferentes, a DEN, por meio de sua

Diretoria Nacional de Relações Internacionais, optou por abrir as inscrições para

a candidatura a cargo de membro do Comitê Escoteiro Interamericano (período

2022-2025), conforme disposto na Circular n° 3 do Centro de Apoio

Interamericano da Oficina Escoteira Mundial (anexa).



A Região Escoteira Interamericana

A Região Escoteira Interamericana é sediada na Cidade do Panamá, no Panamá.

Seu trabalho é desenvolvido a fim de criar diretrizes e atender as demandas das

34 Organizações Escoteiras que a compõem, com seus mais de 4 milhões de

membros. A cada três anos é realizada a Conferência Interamericana Escoteira,

órgão de governança da Região, onde cada organização pode enviar até 6

delegados, assim como também observadores. Juntamente à Conferência, é

também realizado o Fórum Interamericano de Jovens e o seu foco é aumentar a

participação juvenil nos processos de tomada de decisão da organização.

A Região Interamericana é gerida pelo Comitê Regional Escoteiro, eleito na

Conferência Interamericana Escoteira. O Comitê é formado por 8 membros

eleitos e outros membros ex-officio e sua gestão vigora até a próxima reunião

ordinária da Conferência Interamericana. Seus membros podem ser reeleitos

por mais uma gestão consecutiva e todos os membros são de países diferentes.

Além disso, o Comitê Regional Escoteiro conta ainda com dois Conselheiros

Juvenis, que são jovens que participam das reuniões e Grupos de Trabalho do

Comitê .

A Participação Brasileira

Os Escoteiros do Brasil consideram importante a participação brasileira no

Comitê Regional Escoteiro, por acreditar ter condições de contribuir de maneira

positiva e inovadora para a governança do Comitê Regional, visando a

construção das políticas e diretrizes que orientarão os rumos do Escotismo na

Região Interamericana.

Os membros do Comitê Escoteiro Interamericano devem observar os interesses

do Movimento Escoteiro como um todo, particularmente aqueles da Região

Escoteira Interamericana; tais membros não são considerados como

representantes de qualquer organização membro.



O anexo 1 da referida Circular n° 3 do Centro de Apoio Interamericano da Oficina

Escoteira Mundial, descreve o perfil ideal dos candidatos para o Comitê

Escoteiro Interamericano; tais características devem ser observadas por aqueles

que desejam postular sua candidatura.

Desta forma, os interessados em postular a candidatura ao cargo de membro

do Comitê Escoteiro Interamericano (período 2022-2025) deverão enviar o

Currículo Escoteiro e Profissional juntamente com uma Carta de Motivação em

um dos idiomas de trabalho da Região Escoteira Interamericana, nos termos

previstos no parágrafo 2° do art. 22 da Resolução CAN n° 02/2013, para o e-mail

internacional@escoteiros.org.br, até o dia 19 de agosto de 2022.

Desde já, agradecemos o interesse em contribuir com o desenvolvimento do

Escotismo Regional.

Curitiba, 12 de agosto de 2022

Ivan Nascimento

Presidente dos Escoteiros do Brasil

Fernanda Soares

Comissária Internacional

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2020/07/ResCAN_002-2013.pdf

