
ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (CAN)

DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB)

Data e local: 05 e 06 de novembro de 2022 (sábado e domingo), às 08h00min, no
Palácio dos Bandeirantes, São Paulo – SP, com transmissão pelo canal dos
Escoteiros do Brasil no Youtube.

Gravação desta reunião disponível no Youtube.

Sábado - período da manhã
Sábado - período da tarde
Domingo - período da manhã

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), Antônio Varela da Silva NETO (NETO),
Carlos Magno Torres (MAGU), CLAUCIO da Silva Mendes (CLAUCIO), DAVID
Izecksohn Neto (DAVID), DAYANNA Cristine Gomes Rosa Bezerra (DAYANNA), ILKA
Denise Rossetto Gallego Campos (ILKA), LINDOMAR Faustino Raimundo
(LINDOMAR), LAURA Alves Pereira Paiva (LAURA), RAFAEL Fagundes Cavalcanti
(RAFAEL), ROBSON Alexandre de Moraes (ROBSON).

Representantes de Áreas Geográficas: DEOMAR Rosado (DEOMAR) -
Representante da Área Geográfica Centro-Oeste, ELINSON Soares de Araújo
(ELINSON) - Representante da Área Geográfica Nordeste, RODRIGO Toledo da Silva
Rodrigues (RODRIGO) - Representante da Área Geográfica Sul.

Representantes do Núcleo Nacional de Jovens Líderes: AMANDA Broholka
Martins (AMANDA) e LUKAS Palermo Lopes (LUKAS).

Diretoria Executiva Nacional (DEN): IVAN Alves do Nascimento (IVAN) -
Presidente, Irineu Muniz de Resende Neto (IRINEU) - 1º Vice-presidente, CARMEN
Barreira (CARMEN) - 2ª Vice-presidente.

Escritório Nacional (EN): ANA CARLA Nunes (ANA CARLA) - Gerente Geral, ANA
MARIA Alves de Farias (ANA MARIA), VITORIO Eduardo Catalano (VITORIO) -
Gerente Comercial e VANESSA Martins de Oliveira David (VANESSA) - Secretária de
Governança.

Convidados(as): ADALBERTO Fabiano Gobato (ADALBERTO) - Analista de Eventos
da Regional de SP, EVA Alice Gonçalves (EVA) - Diretora Nacional Adjunta de

https://www.youtube.com/c/EscoteirosdoBrasilOficial/videos
https://youtu.be/auWdcTu8bCI
https://youtu.be/TMXZEs-3yKo
https://youtu.be/p3djm_EjACs


Eventos, LUCAS Jun Sakajiri (LUCAS) - Diretor Financeiro da Regional de SP, MAYRA
dos Santos Guidorizzi (MAYRA) - Analista de Desenvolvimento Institucional da
Regional de SP, Michael Pereira de Oliveira (MICA) - Diretor Nacional de
Comunicação, PATRICIA Ramalho Diniz (PATRICIA) - Diretora Adjunta Nacional de
Relações Internacionais e RODRIGO FERREIRA Nascimento (RODRIGO FERREIRA) -
Coordenador Adjunto Nacional do Ramo Pioneiro.

Ausências: ADRIAN Cordeiro do Nascimento (ADRIAN).

Ausências justificadas: RENATO Wanderley Breneizer (RENATO) - Conselheiro
Nacional e LUCIANO Antônio Rodrigues (LUCIANO) - Representante da Área
Geográfica Sudeste.

Relato dos assuntos deliberados por meio eletrônico pelo CAN desde a 110ª
Reunião Ordinária do CAN:

1) Ata da 110ª Reunião Ordinária do CAN: Ata da sessão aberta da 110ª Reunião
Ordinária do Conselho de Administração Nacional, realizada no dia 08 de outubro
de 2022. Aprovada com 10 votos a favor (ALDENISE, CLAUCIO, DANIELA, DAVID,
ILKA, LINDOMAR, RAFAEL, RENATO, ROBSON E SARAH), 3 abstenções (NETO,
DAYANNA E LAURA), 1 abstenção por falta de pronunciamento (MAGU).

2) Validação Candidatura de Youth Advisor da Região Escoteira Interamericana: Nos
termos do artigo 22 da Resolução 002/2013, cabe ao CAN a validação de
candidatura a qualquer cargo eletivo internacional, após a aprovação realizada pela
Diretoria Executiva Nacional. Após o processo seletivo realizado em conjunto pela
ENRI e pela Rede Nacional de Jovens Líderes, o Fórum de Jovens Líderes aprovou a
candidatura do associado selecionado para apresentar-se como candidato na 28ª
Conferência Escoteira Interamericana, que será no Paraguai no mês de novembro
do corrente ano. Mediante a apresentação da carta de motivação e compromisso e
do currículo escoteiro e profissional, cabe ao CAN a validação para que o
interessado possa apresentar postulação perante a 28ª Conferência Escoteira
Interamericana. O associado indicado via processo seletivo e aprovado pelo Fórum
de Jovens Líderes é: Matheus Valois.

Às 08h18min SARAH deseja um bom dia a todos e agradece a presença dos
Conselheiros(as), da DEN, dos profissionais do EN pelo suporte. A presidente do
CAN faz agradecimentos especiais, primeiramente à UEB da Região de São Paulo
que contribuiu para a realização dessa reunião; ao Governo do Estado de São Paulo
por recepcionar todos presentes, à Casa Militar e Defesa Civil por proporcionar a
realização da 111ª Reunião Ordinária do CAN no Palácio dos Bandeirantes na qual
declara aberta. Inicialmente, a SARAH parabeniza a União dos Escoteiros do Brasil,
no dia 04 de novembro de 2022 a instituição completou 98 anos de atividades,
deseja que cada vez mais seja possível conquistar adultos voluntários para
trabalhar pelo ideal que é o Movimento Escoteiro. SARAH felicita RODRIGO pelo



seu aniversário que é hoje. ILKA realiza a oração inicial. SARAH e DANIELA fazem a
entrega dos Certificados de Nomeação aos Conselheiros e à DEN. A nomeação
ocorreu na 27ª Assembleia Ordinária Escoteira Nacional, vigente no período de 1º de
maio de 2022 a 30 de abril de 2025. SARAH menciona a pauta da agenda provisória
e relata a sugestão de dois assuntos, o primeiro comunicado ao CAN através do
e-mail que é a questão da Taxa de Participação do CAI (Oficina Interamericana
Escoteira) a ser discutido em sessão fechada. ROBSON deseja bom dia a todos e
cita a próxima sugestão de pauta na qual é a discussão de possibilidade de
alteração do Regulamento no que tange as reuniões presenciais, para que
aconteça reuniões híbridas. É preciso se adequar nessas situações, atualmente se
tem a possibilidade de realizar transmissão das reuniões; por questões de saúde, de
ordem social, por diversos motivos a pessoa pode não comparecer à reunião.
ROBSON opina ser importante discutir esse assunto. SARAH coloca em deliberação
a agenda provisória com adição dos dois assuntos e por unanimidade às 08h29min
é aprovada como agenda definitiva da 111ª Reunião Ordinária do CAN.

Proposta Orçamentária 2023: IRINEU deseja bom dia a todos, menciona ser uma
alegria estar entre irmãos e colaborar com a UEB no desenvolvimento dos jovens.
IRINEU relata que realizar um planejamento atualmente no mundo é bastante
complexo, não só no escotismo, mas em qualquer área, empresarial,
governamental etc., por conta da estabilidade e do movimento de retomada de
todas as atividades. No movimento escoteiro não foi diferente, trabalhou-se muito
dentro da estatística e experiências anteriores. Foi analisado o cenário econômico
Brasileiro e mundial, foi verificado uma série de fatores da economia, commodities,
PIB, crescimento de empregos, entre outros. Então, IRINEU salienta que foi feito
um planejamento orçamentário levando em conta todos esses fatores que
impactam no resultado. Além de contar com as sugestões de diversos atores da
UEB: Conselheiros(as) Nacionais, presidentes de regiões e profissionais escoteiros.
IRINEU inicia a apresentação da Previsão Orçamentária do Escritório Nacional 2023.
A previsão de receitas para 2023 apresenta o valor total geral de R$5.779.006,00.
IRINEU salienta que essa previsão leva em consideração a quantidade de 85,5 mil
associados pagantes, 10% de correção da taxa associativa, a transferência de
resultado comercial de R$ 985 mil e as demais receitas - Certificações/Grupo
Padrão e Atividades Especiais com base na projeção de crescimento do efetivo para
2023. Conforme é demonstrado no gráfico, IRINEU comenta que as fontes de
receitas previstas da UEB para o exercício de 2023 são provenientes do Registro
Anual (75%), seguido do Resultado Comercial (17%) e da Área de Métodos
Educativos (5%). IRINEU relata o comparativo de previsão de Despesas versus o
replanejamento 2022. Até o momento, compara-se o valor realizado
(R$5.779.006,00) x valor orçado (R$4.375.068,00). IRINEU lembra que a instituição é
uma prestadora de serviços, então existe a questão da infraestrutura, a governança,
o serviço profissional, todos esses elementos servem para que no final, onde é
praticado o escotismo exista o melhor apoio possível através das estruturas
voluntárias e profissionais, bibliografia, área de TI; toda a estrutura da UEB tem o
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objetivo de favorecer a prática do escotismo e que o escotista e o dirigente se sinta
bem apoiado. IRINEU comenta sobre a representação gráfica por centro de custos
no qual 67% de toda a receita da UEB é investida através das despesas
operacionais. ANA CARLA deseja bom dia a todos e explica a evolução do resultado
comparado com o replanejamento de 2022. IRINEU relata uma solicitação da
Comissão Permanente de Orçamento no qual foi questionado caso todo o serviço
profissional fosse extinto qual seria o impacto disso para a UEB. Em resposta à essa
solicitação, IRINEU apresenta a composição dos saldos e fundos bancários da UEB
no montante de aproximadamente R$5.000.00,00, a previsão de rescisão para os
profissionais do EN seria o valor de R$1.050.00,00 e os funcionários da LEN o valor
de R$552.00,00. Essas informações são para tranquilizar a todos, caso o serviço
profissional da instituição fosse extinto, a composição do saldo bancário será
suficiente para custear todas as rescisões do corpo profissional dos Escoteiros do
Brasil. IRINEU esclarece que dentro da composição da UEB existem essas reservas
(Composição de Saldos e Fundos) para esses momentos críticos da humanidade.
IRINEU esclarece, a pedido prévio do RENATO que não pôde estar presente hoje, as
previsões do efetivo para o ano 2023. A previsão do número é de 85,5 mil pagantes
sendo 93 mil no total, contudo por um erro de digitação, no documento
Orçamento da área comercial dos escoteiros do Brasil - 2023 está o número de 98
mil associados, os cálculos são todos feitos dentro das estatísticas, das
possibilidades de vendas, dos cenários econômicos, do lançamento de novos
produtos, dos preparativos do Jamboree Nacional e dos eventos previstos no
calendário. Então, IRINEU pede para desconsiderar esse valor 98 mil apresentados.
VITORIO deseja bom dia a todos e inicia a apresentação da Previsão Orçamentária
da Loja Escoteira Nacional para 2023. Pode-se observar no primeiro slide de
Comparativo Previsão Receitas 2023 versus Replanejamento 2022 que tem um
crescimento de 54% do faturamento quando comparado com 2022. Isso se dá pelo
crescimento de associados, a composição e as novidades do mix de produtos. As
lojas físicas têm a previsão de crescimento e a previsão de crescimento do
e-commerce da LEN é de 65%. VITORIO salienta que as despesas são relativas ao
faturamento, conforme se tem o crescimento de faturamento aumentam as
despesas. A LEN teve a preocupação em projetar o aumento de preços que serão
repassados ao longo do ano. A previsão do resultado comercial é de R$2.032,93,00
para 2023 (período de janeiro a dezembro), VITORIO deseja que em 2023 a entrega
seja melhor que a previsão. IVAN complementa que esse é valor que será
transferido para a UEB. VITORIO agradece a atenção de todos e fica à disposição
para questionamentos. SARAH agradece a IRINEU, ANA CARLA e VITORIO pela
apresentação. SARAH explica que a Comissão Permanente de Orçamento se reuniu
e analisou a Proposta Orçamentária 2023, a Comissão realizou algumas sugestões
as quais foram parcialmente incorporadas na versão da proposta e o parecer da
CPO é para aprovação das duas peças orçamentárias (EN e LEN). SARAH menciona
que algumas dúvidas foram sanadas referente a participação associativa, como por
exemplo, o erro de digitação; outro questionamento é sobre a contribuição de
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organizações religiosas e internacionais, esse assunto já foi explicitado em reuniões
anteriores do próprio Conselho que não havia essa cobrança de outras
organizações a nível internacional e a partir do momento que ocorre é interessante
integrá-las conforme estudo pela DEN. SARAH comenta a questão do relatório
anual ser entregue através de pen drive que foi respondida pela DEN. SARAH
menciona a sugestão referente ao Passaporte Escoteiro no qual seja realocado o
montante de R$7 mil para uma nova rubrica de Cooperação Internacional, SARAH
opina que o passaporte não apresenta tantas oportunidades, entende que uma
carta de apresentação da instituição tem mais visibilidade. Dessa forma, SARAH
menciona a sugestão do RENATO para que essa proposta do passaporte Escoteiro
seja estudado pela DEN e posteriormente apresentado o parecer da Diretoria sobre
a utilização desse recurso. Lembrando que o valor orçado não será
necessariamente o valor utilizado, é uma questão teórica do orçamento. As receitas
e as despesas devem apresentar um equilíbrio. SARAH relata que as duas peças
orçamentárias foram muito bem apresentadas, algumas sugestões da CPO
(credencial escoteira e listel) que não foram incorporadas na apresentação da
Proposta Orçamentária 2023 do EN e da LEN. DANIELA deseja bom dia a todos e
sugere que seja adicionada a previsão de valores disponíveis com relação ao
Passaporte Escoteiro. Hoje seria aprovado com essa rubrica e depois realizar o
remanejamento desse valor. SARAH reitera a fala de DANIELA e salienta que o CAN
aprovaria com destaque para que esse estudo seja feito pela DEN sobre a utilização
desse recurso. IRINEU explica que a última versão do planejamento orçamentário
teve a previsão de aumento da rubrica da Rede Nacional de Jovens Líderes de
R$10.000,00 para R$15.000,00. E a previsão do orçamento fechou com R$5.000,00
negativos. O remanejamento dessa rubrica seria para fechamento de R$2.000,00.
ROBSON salienta que é uma previsão orçamentária, isso pode sofrer grandes
alterações ao longo da execução; acolhendo a proposta da participação associativa,
pensando da realocação do valor, ROBSON sugere em disponibilizar esse valor na
área internacional e não criar uma nova rubrica para esse valor. Considerando que o
Brasil é o maior país com a quantidade de associados lusófonos, é uma associação
que completará 100 anos, ROBSON opina ser interessante ter essa alocação de
recursos dentro da área internacional. MAGU é contrário a realocação de recursos,
pois se trata de uma previsão; não se sabe da política e situação futura do país,
MAGU opina que a UEB deve ser mais comedida em relação ao orçamento. MAGU
faz uma reflexão referente a LEN: qual o objetivo da Loja? MAGU fala que a LEN tem
uma possibilidade enorme de monopólio, deve-se ter um crescimento maior que o
cenário atual; é necessário ter um olhar diferente a perspectiva orçamentária.
AMANDA concorda com MAGU na questão da previsão orçamentária fazer jus ao
nome. AMANDA relata que a proposta da RNJL foi realocar o valor da impressão do
Relatório Anual (R$7.500,00) e redirecionar para o Núcleo Nacional de Jovens
Líderes, com essa realocação contribuir com a instituição de diversas formas, como
por exemplo, o pagamento de taxas de eventos. AMANDA gostaria de ouvir da área
internacional os planos referentes a Cooperação Internacional para o ano 2023 e



com relação ao Encontro de Rede de Jovens Líderes, se o valor previsto contempla
a participação da Rede. IRINEU esclarece que a rubrica para a RNJL já foi atendida.
Referente a não impressão do Relatório Anual, IRINEU opina ser um valor muito
baixo, o assunto foi discutido pela DEN, mas não foi deliberado; é necessário decidir
se a UEB continuará com a impressão de documentos estratégicos. É um assunto
importante, mas deverá ser refletido com calma. Não teria problema para a
instituição tomar outro caminho e fazer remanejamentos da área internacional.
PATRICIA concorda com IRINEU que é possível realizar remanejamentos da área e
seria importante ter essa rubrica de Cooperação Internacional, essa rubrica vai
muito além da participação em eventos. PATRICIA comenta ser importante
otimizar e apoiar, dentro da Cooperação Internacional, questões relacionadas à
juventude. É interessante refletir como esse remanejamento poderá ser realizado.
IRINEU complementa que a área internacional constitui o valor de R$33.000,00.
IVAN relata que o planejamento estratégico traz grandes desafios para a instituição,
deve-se relacionar com a sociedade, lacunas precisam ser preenchidas, mobilização
de recursos. IVAN opina que visualiza as relações institucionais como sempre se
apresentar à sociedade. O Presidente da DEN é favor dos documentos digitais.
IVAN relata que a previsão orçamentária não é certeza do que vai acontecer, mas é
importante ter o recurso disponível para sua utilização. DANIELA entende que o
material impresso é necessário, o Brasil é um país plural, existe o acesso à internet,
computadores, celulares etc. com facilidade contudo existem famílias que não
possuem esse acesso. Não só por esse motivo, DANIELA explica que o material
impresso é uma forma de se apresentar às outras organizações. ROBSON lembra
que o relatório anual é impresso anualmente e é necessário identificar o que essa
impressão agregará à instituição. ROBSON salienta que muitas entidades com
valores próximos aos nossos não fazem mais a impressão de certos documentos.
ROBSON pede esclarecimentos sobre a rubrica de Processos Judiciais R$24.000,00
por ser um montante alto e da rubrica Serviço Postal, se existe uma previsão em
relação entre UEB e as UEL's em conseguir essa equidade da comunicação para
com as unidades locais, algo que seja ativo por parte da instituição e não passivo
(entendendo o termo como disponível virtualmente para acesso). IRINEU esclarece
que a rubrica 5.6.3 - Processos Judiciais que existem questões que aparecem
mensalmente, entre essas questões está o Registro de Marcas (INPI), a UEB tem
mais de 40 processos judiciais, todos esses fatores têm custo. IRINEU comenta
sobre o atendimento da UEL e acredita que todas as propostas na área de Suporte,
Métodos Educativos, Atendimento às Regiões são nesse sentido, de proporcionar
um bom atendimento às UEL's. CARMEN deseja bom dia a todos e relata que esse
assunto foi uma preocupação da DEN desde o início da gestão, era sempre aquela
resposta: está disponível no site, no Paxtu e por esse motivo muitas publicações
foram impressas. A LEN está aos poucos reabastecendo o estoque de publicações
que atendem aos associados, as crianças e os jovens. CARMEN menciona que foi
um pedido do Conselho Consultivo que esse material chegasse até as UEL's,
principalmente para aqueles sem acesso à internet. RAFAEL agradece a



oportunidade de estar presente nessa reunião representando a UEB dentro do
CAN. RAFAEL entende a preocupação de DANIELA quando ela fala sobre a questão
do material impresso e da necessidade de manutenção do material impresso para
que a instituição possa atender as pessoas que não têm acesso a informática, à
telecomunicação, o celular, o smartphone, às vezes não tem acesso a computador
ainda que do amigo emprestado. Essa é uma necessidade institucional de fazer os
documentos chegarem e se tornarem acessíveis para todos os associados. É
importante essa questão que o ROBSON colocou do aumento da rubrica de
Serviço Postal, mas RAFAEL fica preocupado com relação ao desejo de que todos
esses materiais sejam disponíveis e possam ser acessíveis a todos os associados e a
relação com a capacidade da UEB realizar isso. RAFAEL salienta que existe uma
previsão de impressão, ela é limitada, finita e infelizmente talvez não alcance o
quantitativo de todos os associados e às vezes chegar esse material impresso na
casa de cada um ou se tornar acessível para cada um dos associados inclusive
aqueles mais distantes isso também importa num custo e nem sempre a
instituição tem condições de pagar esse custo e às vezes os associados que são
mais carentes que têm mais dificuldade de ter acesso à tecnologia também não
tem como custear o transporte desse material e mesmo a aquisição dele é difícil.
RAFAEL faz uma provocação para a instituição de refletir melhor sobre essa
questão dessa relação do uso do material impresso e do material digital e
encontrar formas de tornar isso mais disponível para todos os nossos associados.
RAFAEL aponta uma outra questão do orçamento, inclusive é um apontamento da
Participação Associativo do associado Marcos Clayton, no qual ele fala “Fóruns
Nacionais de Ramos - No documento PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA UEB 2023-02,
temos: 2.2.8 - Fóruns Nacionais de Ramos - 4.000,00. O Calendário atual não tem
esta atividade listada. Há a precisão de sua realização em 2023?”, contudo não tem
previsão no calendário Escoteiro de 2023. RAFAEL explica que esse tipo de
atividade está previsto na Política Nacional de Envolvimento Juvenil, no item 3.2.5
da PNEJ fala que sua organização deve atender os seguintes procedimentos “os
fóruns de jovens poderão ser convocados pela DEN, gestão de métodos educativos
para todo o nível nacional com previsão no calendário, ou seja, não há uma
periodicidade definida, isto é, os fóruns devem acontecer por demanda e não de
maneira compulsória. RAFAEL questiona se existe alguma atualização do
calendário e qual é essa proposta de métodos educativos que traz a necessidade
da convocação do fórum e qual é a previsão desse fórum acontecer. IVAN informa
que esse tema não foi discutido ainda e não possui uma resposta sobre esse
assunto. ILKA deseja bom dia a todos os associados que nos ouvem e aos
Conselheiros(as), diretoria e todos os presentes nessa reunião. ILKA percebe um
alinhamento em muitas das coisas que estão colocadas na previsão, conforme já foi
dito é uma previsão, uma peça orçamentária e ela atende vários itens do
planejamento estratégico da instituição. ILKA salienta que os itens que estão na
previsão orçamentária eles têm que estar relacionados com os itens do
planejamento estratégico, parabeniza a instituição como um todo por essa



preocupação e a questão mencionada da política de relações institucionais, como
integrante do GTRIG (Grupo de Trabalho para a elaboração de Política de Relações
Institucionais e Governamentais), ILKA relata que o grupo está trabalhando para a
elaboração da efetivação dessa política e o trabalho já foi iniciado antes do
planejamento estratégico vigente e têm vários itens previstos no planejamento
atual que fala sobre relações com outras instituições, então é importante pensar
como a UEB vai se relacionar. ILKA relata que essas discussões a respeito da
impressão de material elas são importantes, contudo, é necessário amadurecer a
discussão, concorda que o Brasil é um país plural logo se deve pensar em várias
formas para chegar a isso, não tem uma solução definitiva para isso, por exemplo
hoje imprime o documento depois de um tempo o conteúdo fica defasado, se não
imprime o material não chega nos locais. ILKA opina que o assunto é importante.
ILKA comenta sobre a participação juvenil, defende o envolvimento dos jovens e
que tenham protagonismo na instituição. ILKA opina sobre a fala de RAFAEL a
respeito dos Fóruns de Jovens, conforme esclarecido está escrito na política sob
demanda por esse motivo está previsto no calendário, contudo a previsão é sob
demanda. AMANDA sugere manter os tópicos discutidos, realizar a troca do
Passaporte Escoteiro que estava R$7.000,00 para Cooperação Internacional e deixar
R$2.000,00 para o Passaporte para não ficar em negativo. AMANDA fala em nome
da CPO e dos membros que estão aqui presentes, a comissão pode se propor a
fazer uma reanálise dos tópicos e realizar essas cobranças por exemplo, com
relação ao fórum nacional de ramos realmente vai ou não vai acontecer para que
caso não aconteça, tenha um remanejamento desse valor para quem sabe
Cooperação Internacional e verificar formas de discussão com relação à questão da
impressão, apesar de ser um documento anual, ele demanda reflexão, a CPO pode
trazer um pouco dessas reflexões com o andamento do orçamento, a comissão vai
analisando e realizar remanejamentos para aprovação futura nas próximas reuniões
do CAN. SARAH informa que alguns pontos que foram discutidos merecem
esclarecimentos. Quanto à questão da loja escoteira nacional, a título de
esclarecimento, ela presta o suporte ao movimento Escoteiro aqui no Brasil e a
questão do monopólio, deve-se ponderar uma vez essa fala, uma vez que não é
legalizado no Brasil, mas a questão que hoje se utiliza uma venda específica para os
associados justamente por uma questão de isenção fiscal, é importante esclarecer
para quem está acompanhando a reunião via YouTube, além disso tem uma
questão de proteção intelectual da marca. SARAH agradece a ponderação de ILKA,
é bem relevante a questão que se deve refletir, para alcançar a todos associados
existem custos e previsões que tem que estar constante no orçamento, é
necessário pensar constantemente nisso e outro assunto que SARAH relata ter
acrescentado na CPO para discussão, além de ser de competência do CAN, é o
acompanhamento e execução do orçamento. LUCAS deseja bom dia a todos,
aponta uma preocupação referente a questão da previsão orçamentária, entende
que é uma previsão, contudo seria interessante ter cenários de redução de receita
da loja porque uma das preocupações que foi colocada é a questão de acesso, de



aumentar a acessibilidade, então aproveitando que este momento de revisão, de
procurar algumas alternativas e dar mais acesso na questão de inclusão; LUCAS
opina que o vestuário e os materiais que são necessários para a prática do
escotismo tem um custo elevado e considerando que o Brasil é um país de renda
baixa para média, LUCAS salienta que a previsão vai ser executada conforme as
receitas, mas sugere a realização de alguns estudos nesse sentido referente a
redução dos custos de acessos de vestuário, alternativas nas trocas de fornecedores
e que isso fosse refletido nas previsões orçamentárias da loja e a Região de SP fica à
disposição no que puder ajudar a buscar alguns fornecedores e se necessário
descentralizar a produção e buscar alternativas. IVAN concorda com LUCAS e relata
que a DEN está trabalhando em implementar uma política de que todo o material
de programa no qual inclui os vestuários, os distintivos etc. seja vendido sem
nenhum lucro a preço de custo. IVAN aceita a ajuda de LUCAS, não só da região de
São Paulo, mas como como qualquer região que se verificar qualquer
oportunidade de obter um fornecedor melhor e mais barato com outros produtos,
até facilitando a distribuição dos nossos produtos é só entrar em contato com a
DEN para realização dos trâmites necessários. Às 09h45min SARAH coloca em
deliberação a Proposta Orçamentária 2023 do Escritório Nacional com essa
modificação, R$5.000,00 para a Rede Nacional de Jovens Líderes e se mantém
R$2.000,00 na área Internacional e a DEN fará o estudo da questão da emissão do
passaporte. Dessa forma, aprovado por unanimidade o orçamento do EM 2023.
SARAH coloca em deliberação a Proposta Orçamentária 2023 da Loja Escoteira
Nacional na qual é aprovada por unanimidade.

Resolução sobre a Contribuição Associativa de 2023: SARAH explica que a
Resolução da Contribuição Associativa de 2023, é de competência do CAN dentro
das normas estatutárias do artigo 17, o Conselho deve aprovar anualmente a
questão da contribuição associativa. IRINEU inicia a apresentação acerca da
Resolução sobre a Contribuição Associativa de 2023, relata que não foram
realizadas modificações profundas no documento comparado com a Resolução de
2022. IRINEU esclarece que as questões referentes a pandemia da Covid-19 foram
deletadas. IRINEU aponta a alteração no §4º "O registro provisório é uma alternativa
legal, que possibilita que novos integrantes possam conhecer e praticar atividades
escoteiras durante um período máximo de 30 dias corridos. Por sua
excepcionalidade, ele é destinado para as atividades promovidas pelo nível Local.
Entretanto, as regiões escoteiras e o nível nacional, podem planejar atividades
específicas de divulgação e expansão do escotismo e utilizar o registro provisório
como um dos pré-requisitos de inscrição. O valor desta categoria está disposto na
tabela “D” do anexo I da presente Resolução e se refere às despesas operacionais
para sua efetivação e do Seguro Escoteiro para o período de sua vigência." Além das
alterações nos valores que sofreram reajuste para R$71,00 (pagamento de cotas em
dezembro/2022) e R$77,00 (pagamento em janeiro até dezembro/2023). RAFAEL
questiona sobre o registro provisório, se continuará a liberalidade de convidar
pessoas que não são escoteiras para algumas atividades, como por exemplo Dia do
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Amigo, JOTI etc. IRINEU opina que essa é uma questão que o Conselho tem que se
posicionar, acredita que seria maravilhoso se todos pudessem se registrar, porque
estariam na base de dados da instituição. Certas atividades, como o Dia do Amigo,
se colocar esse requisito do registro provisório talvez diminua o número de
participantes, é uma ponderação que se precisa fazer. IVAN complementa que não
dá para ter acessibilidade, apresentar o escotismo para a sociedade se não abrir as
portas do movimento escoteiro. IVAN opina que a prática do escotismo é aquela
prática regular semanal, o jovem que participa do nosso sistema de progressão,
aqueles que participam do projeto educativo, então é algo contínuo, uma pessoa
que vai só um final de semana, participa e conhece o que é o escotismo, isso não é
prática do escotismo. AMANDA comenta sobre o Art. 5º “Em caso de fundação de
nova Unidade Escoteira Local (UEL) ou reabertura de UEL após 5 (cinco) anos ou
mais desde seu fechamento, será concedido desconto no pagamento da
contribuição associativa anual para inclusão e/ou retorno ao Movimento Escoteiro
(...)”, questiona o porquê de cinco anos e não para qualquer UEL que fechou. IVAN
opina que essa situação poderia ser resolvida com uma proposta e sugere
adicionar nesse texto “desde que a diretoria regional e a diretoria nacional
concordassem em proporcionar o desconto”. DAVID deseja bom dia a todos,
menciona ser uma satisfação estar presencialmente de volta nas reuniões, relata
que temos oficialmente conforme o planejamento estratégico, que recuperar
unidades escoteiras locais e recuperar associados que nos deixaram. DAVID tinha
proposto anteriormente que ao invés de 5 fossem 2 anos, agora já não sabe mais
nem se 2 anos também não é muito, há um problema, porém que se precisa evitar
um mau uso desta Resolução. DAVID secunda AMANDA e IVAN. RODRIGO
concorda com as colocações de DAVID e concorda com as colocações de AMANDA
e discorda em alguns pontos também, acredita que tudo que a gente possa fazer
para incentivar o nível local a manter e reabrir é sempre essencial. RODRIGO sugere
que seja feito um escalonamento e também pensar um pouco em como trazer os
adultos de volta. MAGU opina que não precisaria chegar a algo maior que a UEB ou
a DEN, na sua visão deveria ficar estritamente as regiões, eles sabem com relação
aos grupos o que se deve ou o que foi feito. ELINSON opina que a participação de
jovens que não são do Movimento Escoteiro tem um papel muito importante na
questão da divulgação, inclusão até mesmo na sensibilização de adultos que
autorizam seus filhos a participarem e interagirem juntamente com os escoteiros.
ELINSON sugere que o registro avulso possa ser adquirido pelo jovem que está
conhecendo o movimento escoteiro, além de incorporar nele também o Seguro
Escoteiro, dessa forma aquele jovem ele vai estar assegurado pelo seguro. IRINEU
comenta em relação ao artigo 5º que foi levantado, é um dispositivo bastante
antigo e sempre tem que pensar qual que foi a vontade do legislador naquele
momento. IRINEU opina que não se pode de maneira nenhuma aceitar a prática de
escotismo de uma maneira ilegal, de uma maneira sem registro, IRINEU opina que
esses 5 anos é uma cláusula de segurança para evitar esse tipo de prática.

Às 10h30min SARAH concede um intervalo de 15 minutos.



RAFAEL menciona sobre a questão do fechamento das unidades e das unidades
que estão que são contabilizadas como estando fechadas, algumas delas na
verdade são unidades que não obtiveram o certificado de funcionamento anual e
às vezes por algum detalhe. Criou-se uma resolução que permitia a DEN liberar o
certificado de funcionamento anual para algumas unidades que tivessem alguma
regularidade. Algumas unidades solicitaram esse serviço ao CAN e reforça essa
possibilidade para que ela seja mais acessada. RAFAEL faz uma reflexão sobre a
questão dos dados, do Censo Escoteiro, no qual é algo muito restrito, tem a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que veio para restringir mais ainda o
acesso dos dados pessoais, sugere que esses dados possam ser mais públicos
dentro da instituição. ALDENISE deseja bom dia a todos e opina que algumas
questões apresentadas precisam ser analisadas com calma. É preciso pensar nos
diversos tipos de impacto que essas modificações podem causar. ROBSON acredito
que esse estudo em relação ao artigo 5º de nada impactará aquelas associações
que estão no exercício pleno das suas atividades que estão aguardando esse
processo que estão se planejando para aquisição das cotas. ROBSON sugere que o
assunto seja encaminhado ao GT responsável, mas que seja deliberado pela
aprovação da Resolução. CLAUCIO secunda a fala do ROBSON que muito
brilhantemente expõe a visão necessária e a que se possa tratar com a maior
celeridade possível esse assunto. AMANDA sugere um novo texto para o Art.5º “Em
caso de fundação de nova Unidade Escoteira Local (UEL) ou reabertura de UEL, vide
aprovação conjunta da Diretoria Executiva Nacional (DEN) e Diretoria Regional, será
concedido desconto no pagamento da contribuição associativa anual para inclusão
e/ou retorno ao Movimento Escoteiro de seus associados vinculados. §1º O desconto
para reabertura de UEL's poderá ser aplicado 1 (uma) única vez dentro do período
de 5 anos.” SARAH sugere que os textos originais propostos sejam mantidos e as
sugestões sejam encaminhadas para o Grupo de Trabalho sobre a Contribuição
Associativa (GTCA). IRINEU opina que a proposição de uma alteração de resolução,
ela deve ser muito bem pensada para ver se ela fica clara para quem está lendo ou
ela só é clara para quem está escrevendo e comenta que a proposta da AMANDA
está confusa. IRINEU pensa que o assunto deva ser estudado com mais calma.
SARAH coloca em deliberação a alteração do texto na Resolução e por
unanimidade a alteração é reprovada. Dessa maneira coloca em deliberação a
Resolução com encaminhamento ao GTCA para reflexão e por unanimidade às
11h24min a Resolução 07/2022 sobre a Contribuição Associativa para 2023 é
aprovada.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2022-2025: ILKA relata que o
Planejamento Estratégico 2022-2025 está finalizado, contudo agora chega o
momento da execução e o acompanhamento do planejamento. ILKA explica que
uma das maiores dificuldades é acompanhar o planejamento, o EN está testando a
ferramenta de acompanhamento. Essa ferramenta possibilita aos gerentes do
escritório, acompanhar a execução das ações propostas no planejamento. ILKA fica
à disposição para questionamentos. A SARAH complementa que esse
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acompanhamento será realizado nas reuniões do CAN para esclarecer aos
integrantes do Conselho o andamento da execução das ações. RAFAEL parabeniza
o trabalho do Grupo de Trabalho para Elaboração do Planejamento Estratégico
(GTEPE) e da instituição no envolvimento desse planejamento, principalmente pela
ferramenta de acompanhamento. ROBSON parabeniza pelo trabalho, é muito
importante ter esse documento norteador. NETO deseja bom dia a todos sugere
que seja trabalhado com as Regiões para que possam criar o planejamento
estratégico regional baseado no planejamento nacional para que todos possam
trabalhar alinhados. DAYANNA deseja bom dia a todos e menciona que a formação,
o acompanhamento e a divulgação do planejamento estratégico são muito
importantes. Por ser um planejamento de 4 anos que é a longo prazo é necessário
um acompanhamento sistemático para conseguir alcançar os objetivos, DAYANNA
opina que o documento ficou muito interessante. DEOMAR opina que o material é
extremamente didático e isso faz diferença na forma de atuação. MAGU ressalta
que as pessoas que estão na ponta tem que ter esse olhar de pertencimento para
uma boa execução do planejamento estratégico.

SARAH realiza uma pausa para o almoço retornando às 14h00min.

Resolução Regime Disciplinar da União dos Escoteiros do Brasil: DANIELA faz a
apresentação da Proposta de Alteração do Regime Disciplinar, relata que esse
trabalho foi realizado pela CPGI na qual sentiu a necessidade de reestruturar a
Resolução 03/2008 que está vigente. DANIELA esclarece que processo disciplinar
não deve servir de instrumento apenas para aplicação de penalidade e que esta é
uma consequência da averiguação dos fatos. Destaca DANIELA que a função
primordial é buscar sempre a averiguação das situações e a busca da verdade real
dos fatos. DANIELA explica que o documento no qual "Altera o Regime Disciplinar
da União dos Escoteiros do Brasil e revoga as disposições anteriores" foi
disponibilizado para os associados via sistema de participação associativa prevista
em resolução própria, sendo que todas as sugestões de alteração foram analisada
previamente pela CPGI. DANIELA explica que todas as sugestões de conselheiros e
demais associados após a publicação da minuta da resolução, foram consideradas
e aquelas acatadas pela CPGI constam em vermelho na apresentação neste
momento. DANIELA discorreu sobre as principais mudanças sugeridas no regime
disciplinar, destacando inclusive que foram unificadas neste único documento
aquelas disposições que estavam em resoluções separadas. Após a apresentação, .
LUKAS discorre que acredita que tenha passado despercebido um ponto de debate
que seria de quando se fala dos crimes previstos na Lei 8.072. LUKAS propõe
adicionar o que já é previsto no Código de Conduta dos Escoteiros do Brasil, no
tocante ao trecho específico que trata sobre preconceitos e discriminações
decorrentes de orientação sexual, da crença religiosa, ideologia política ou da cor e
origem das pessoas. LUKAS opina que seria totalmente plausível contemplar essas
informações, uma vez que não é mencionado nada sobre essas declarações no
regime vigente. DANIELA vê a iniciativa muito interessante, mas entende que se
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precisa construir algo mais formal para assim debater no Conselho. RODRIGO
esclarece que a Comissão estudou e que a forma como posta na minuta em análise
nesta reunião, abrange todos os crimes que sejam praticados contra crianças e
adolescentes, inclusive os citados por LUKAS, bem como crimes sexuais,e sendo
que havendo um caso de abuso, enquanto o denunciado não for apurado pela
autoridade, esta pessoa ficará suspensa das atividades escoteiras, e, se for o caso de
condenação judicial a pessoa será excluída do movimento escoteiro, e, no caso
sendo absolvida, poderá retornar. ROBSON comenta que existe uma preocupação
inclusive no sentido de ter uma ação um pouco mais efetiva e até sair um pouco do
grau da subjetividade, já que alguns crimes são tipificados dentro do código penal.
ROBSON entende que os crimes tipificados estão previstos implicitamente no
Regime, mas questiona o porquê de não explicitar essas informações. DANIELA
não vê problema em acrescentar, contudo, a UEB não possui competências para
averiguar esses crimes, a instituição não tem competência investigativa para isso.
Não é competência da UEB promover a investigação criminal, mas sim informar
aos órgãos competentes acerca dos acontecimentos, para que as autoridades
competentes realizem. RAFAEL sugere que seja pensado mais nesse assunto,
especialmente nesses casos de racismo e pensar em incluir a suspensão
automática nessas situações. ILKA menciona o Artigo 61 no qual têm itens que são
passíveis de suspensão, sugere talvez contemplar nesse artigo algum item
referente a sugestão de LUKAS. DANIELA esclarece que qualquer ato criminal está
contemplado no Artigo 62. Amanda manifesta acerca da posição de associados no
tocante a necessidade de posicionamento da UEB no tocante a este tipo de
situação. SARAH relata ser importante diferenciar os assuntos que estão sendo
tratados, neste momento o Conselho está tratando de uma resolução sobre o
regimento disciplinar e não está se referindo sobre posicionamentos institucionais
políticos. RAFAEL complementa que certas práticas já estão no Código de Conduta,
a instituição tem repúdio à questão do racismo e práticas análogas. A organização
se preocupa em garantir a presunção da inocência, mas como o objeto da UEB são
crianças e adolescentes, a instituição assume a segurança desses associados. Não
havendo mais manifestações acerca do assunto, às 15h24min SARAH coloca em
deliberação a atualização da Resolução 03/2008, por unanimidade a Resolução
08/2022 na qual “Altera o Regime Disciplinar da União dos Escoteiros do Brasil e
revoga as disposições anteriores” é aprovada por unanimidade.

Resolução Avaliação de atuação e desempenho do CAN: ROBSON apresenta
sobre a Proposta de Resolução na qual Altera o artigo 3º da Resolução CAN 09/2021
que institui o Sistema de Participação Associativa do Conselho de Administração
Nacional. Na reunião anterior foi discutido brevemente sobre os princípios
motivadores referente a atualização desta Resolução. O CAN está caminhando na
direção de ampliar a participação dos associados nas discussões e ampliar a
transparência em relação aos assuntos abordados em reuniões. A ideia inicial,
ROBSON explica, é incluir a esse Painel de Participação Associativa um
demonstrativo dos quadros de frequência nas reuniões ordinárias e extraordinárias
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das Comissões e do Conselho. DAVID gosta da Resolução, opina ser um avanço,
contudo sugere que os grupos de trabalho sejam contemplados na Resolução,
dessa forma esclarece aos associados da dinâmica desses grupos e para que os
grupos não sejam extintos ou que tenham baixa adesão. DAVID faz a reflexão
referente à frequência, qual seria o percentual de participação na reunião para ser
considerado presença e sugere que esse monitoramento seja a partir da aprovação
desta resolução. RAFAEL opina que a Resolução tem basicamente dois objetivos, o
primeiro é instrumentalizar o que já está previsto no regulamento interno do
Conselho e o segundo objetivo é simplificar o processo. RAFAEL relembra que
avaliar o Grupo de Trabalho é diferente de Comissão Permanente, uma vez que as
comissões permanentes podem ser integradas por membros do Conselho e os
grupos de trabalho podem ter pessoas fora do Conselho. SARAH relata que foi uma
das integrantes da CPA que defendeu não colocar os Grupos de Trabalho
justamente por esse motivo que o RAFAEL disse. ILKA menciona que a fala de
DAVID a convence em relação aos Grupos de Trabalho. ILKA secunda a proposta de
DAVID em incluir os Grupos de Trabalho na Resolução e salienta que a avaliação
será somente para os membros do Conselho. ROBSON está convencido na questão
de incluir os GT’s na Resolução, referente a presença não está definido, definiu-se as
ausências. A questão da presença ficará de responsabilidade do coordenador da
comissão definir. ROBSON explica que avaliação acontecerá de forma retroativa
uma vez que está previsto no regulamento a apresentação de relatório para a
Assembleia Nacional. essa forma, SARAH coloca em deliberação acrescentar os
Grupos de Trabalho na Resolução e por unanimidade os GT’s são incluídos. Às
15h53min, SARAH coloca em deliberação a Resolução 09/2022 na qual Altera o
artigo 3º da Resolução CAN 09/2021 que institui o Sistema de Participação
Associativa do Conselho de Administração Nacional, por unanimidade é aprovada.

Reuniões Híbridas: ROBSON faz uma reflexão referente às reuniões híbridas, a
humanidade está em constante evolução. ROBSON acredita que se deve estar
atento à realidade, não só institucional dos Escoteiros do Brasil, mas como a
realidade dos Conselhos de Administração, do terceiro setor que é do setor privado
no qual nos impõe 2 realidades, uma delas é a facilidade tecnológica de acesso e a
segunda é a enormidade de variantes que podem muitas vezes impedir que um
dos conselheiros esteja presente a uma reunião presencial. ROBSON sugere ao
Conselho prever no regulamento que nos eventos presenciais tenhamos a
possibilidade de participação híbrida. É importante pensar de forma coletiva.
Diante disso, SARAH encaminhará o assunto para a CPGI.

Às 16h17min SARAH encerra os trabalhos da sessão aberta do dia 05 de novembro
de 2022, sábado, a qual será retomada a partir das 8h00min de domingo, 06 de
novembro de 2022.

Às 08h03min de domingo, 06 de novembro de 2022, SARAH faz a abertura da
sessão aberta da 111ª Reunião Ordinária do CAN de domingo, 2 e agradece aos
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associados que acompanham a reunião no YouTube e convida a todos a fazerem a
saudação à Bandeira Nacional. IRINEU faz a oração inicial.

Informes da Diretoria Executiva Nacional: IVAN inicia apresentação dos Informes
da DEN. Inicialmente, IVAN relata sobre o Planejamento Estratégico 2022-2025 no
qual foi apresentado na Reunião do Conselho Consultivo, realizada em Brasília/DF,
nos dias 22 e 23 de outubro de 2022. IVAN relata que foi firmado o Pacto Nacional
no qual é o comprometimento das regiões em atingir e contribuir com os objetivos
do Planejamento Estratégico e principalmente atingir a meta de 150 mil associados
até 2025. IVAN relata a experiência e mostra o conteúdo discutido nessa reunião.
DAYANNA faz uma consideração referente ao planejamento, afirma ser importante
a participação das regiões nessa ação. DAYANNA parabeniza a iniciativa da DEN a
respeito do Pacto Nacional. KIKO apresenta sobre Gestão de Métodos Educativos,
primeiro relata sobre a Atualização do Programa Educativo - GPS, em seguida
sobre o lançamento do Sinalário Escoteiro que foi uma ação inovadora na qual
recebeu elogios da Região Interamericana. KIKO menciona sobre a publicação de
um documento de referência no qual é explicado a Iniciativa Mundo Melhor. KIKO
cita sobre o Campo Escola Virtual e sua atualização para proporcionar uma melhor
experiências aos usuários. KIKO finaliza sua apresentação apontando as atividades
educativas que aconteceram e a quantidades de participantes envolvidos nelas.
IVAN retoma a palavra e explana sobre a área de Desenvolvimento Institucional,
relembra sobre o Multisite que está em processo de desenvolvimento; cita a
participação no CONANDA e FIIS (Festival de Inovação e Impacto Social, além da
participação em ações realizada em conjunto com São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul envolvendo a empresa General Motors. IVAN menciona sobre o
Concurso de Fotografia que foi finalizado e está em processo de seleção de fotos
vencedoras com previsão de divulgação em 19 de novembro de 2022. EVA inicia a
apresentação da área Gestão Estratégica, menciona sobre os eventos MOOT que
acontecerá nos dias 15 a 20 de janeiro de 2023 e Jamboree Nacional com previsão
de acontecer em julho de 2024. PATRICIA relata sobre os eventos Jamboree
Mundial que acontecerá na Coreia do Sul, de 1º a 12 de agosto de 2023 e a 28ª
Conferência Escoteira Interamericana que acontecerá nos dias 23 a 26 de novembro
de 2022 no Paraguai. PATRICIA comenta com muito orgulho que tem uma
Brasileira participando da COP27, Anita faz parte de um projeto que se chama
“Conectando os Pontos - Cuidando das Pessoas, Cuidando do Planeta”. CARMEN
explana sobre o Seminário de Métodos Educativos que acontecerá na cidade de
São Caetano do Sul - São Paulo, nos dias 19 e 20 de novembro de 2022. CARMEN
relata sobre o Suporte Nacional, que é uma área nova na instituição na qual presta
auxílio às regiões através de ferramentas de autoavaliação. CARMEN finaliza sua fala
apresentando sobre Crescimento – Registro e comemora a marca de 83.028 de
associados ativos na instituição. IVAN discursa sobre o Projeto Piloto de Volta à
Aventura no qual está na fase desenvolvimento, em um primeiro momento foram
contatados 100 associados para participar do projeto. RAFAEL menciona referente a
quantidade de associados e atrelado a isso questiona a respeito da situação de
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Roraima no qual possui alguns grupos escoteiros contudo não tem região
constituída, outro local é Tocantins que solicitou processo de intervenção. IVAN
esclarece que o escritório nacional está à disposição das pequenas regiões e
mantém contato direto com elas, bem como Tocantins que as ações estão na fase
de início. IRINEU expõe o Acompanhamento Orçamentário do Escritório Nacional e
logo em seguida, VITORIO demonstra os números do Acompanhamento
Orçamentário da Loja Escoteira Nacional, bem como a participação da LEN em
eventos (CNGPE I e CNGI I; Conecta Sampa; Congresso Regional Escoteiro, ENED,
EDEN). VITORIO finaliza sua apresentação expondo o lançamento e a reposição de
alguns produtos da loja. RAFAEL sugere, referente ao item “Composição Saldos
Bancários por Destinação de Recurso”, mais especificamente na nomenclatura
Empréstimos Regiões, que esse nome soa inapropriado uma vez que as regiões
escoteiras fazem parte da mesma pessoa jurídica. IRINEU agradece a contribuição
e vai passar a sugestão para a área de contabilidade que é responsável por essas
atribuições. MAGU comenta sobre a loja escoteira e fica muito satisfeito com o
andamento dos negócios. RAFAEL agradece a sensibilidade da LEN e da DEN de
ter levado a loja para o evento ENED no qual aconteceu na Região de Piauí. MICA
exibe a apresentação sobre o Tema Anual 2023 que é "SER ESCOTEIRO", relata o
conceito, as palavras-chave e inspiração que levaram a esse tema. MICA encerra sua
apresentação ao mostrar a identidade visual e todos os elementos envolvendo o
tema anual 2023. IVAN complementa que essa é a ideia do tema anual e essa
apresentação demonstra algumas possibilidades que serão evoluídas ao longo do
ano 2023. IVAN agradece ao Conselho pelo espaço, aproveita e apresenta o vídeo
com a mensagem de Andy Chapman, da WOSM, e Armando Aguirre, do Comitê
Interamericano, nos quais parabenizam a UEB pelos 98 anos de existência. Por
conseguinte, IVAN finaliza a apresentação dos Informes da DEN.

Às 10h26min SARAH concede um intervalo de 10 minutos.

Informes da Rede Nacional de Jovens Líderes: AMANDA faz a apresentação dos
Informes da RNJL, inicia com as principais ações realizadas da Rede Nacional de
Jovens Líderes desde a última reunião que aconteceu em agosto. AMANDA
menciona sobre o Processo Seletivo para a 28ª Conferência Interamericana, o
Fórum Nacional de Jovens Líderes – Reunião Extraordinária e a Conferência
Interamericana na qual LUKAS participará como Observador e ADRIAN e AMANDA
participarão como Delegados. AMANDA comenta sobre a Reunião Aberta que
aconteceu em 18 de setembro de 2022; o Seminário Nacional de Métodos
Educativos que a RNJL trabalhou promovendo a participação juvenil nas UEL’s; o
Encontro Nacional de Jovens Líderes que acontecerá em dezembro, nos dias 3 e 4
de dezembro de 2022, na cidade de Juiz de Fora – MG; a Reformulação do Rede
Padrão e Região Destaque. AMANDA menciona o envolvimento no MUTCOM 2022,
que é coordenado por Jovens Líderes; Escoteiros na COP27; Interamerican
Leadership Training; 3º Conselho de Núcleos Regionais e finaliza a apresentação
relatando o Planejamento Estratégico da RNJL. ILKA parabeniza a rede pelo
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trabalho, é muito importante o envolvimento juvenil no movimento escoteiro.
RAFAEL parabeniza AMANDA pela apresentação e o trabalho da rede nesse
período que faz pouco tempo, mas muito já foi feito. ROBSON parabeniza a rede e
salienta que é esse tipo de inserção e mobilização que a RNJL apresenta deve ser
oferecido à sociedade. PATRICIA agradece a AMANDA pela apresentação e por
atuar genuinamente nos projetos da instituição. IRINEU parabeniza por tanta coisa
interessante, importante e relevante que o Núcleo tem realizado. DANIELA
parabeniza AMANDA, comenta que está inspirada com a apresentação. AMANDA
agradece as todas as parabenizações e faz um breve comentário sobre cada elogio.
SARAH deseja todo o sucesso à RNJL.

MAGU finaliza os trabalhos do dia tocando uma música para reflexão.

Às 11h32min, SARAH convida todos a realizar a saudação à Bandeira Nacional;
agradece a presença de todos, aos associados que nos acompanharam e
especialmente ao Palácio dos Bandeirantes por conceder o espaço para realizar a
reunião e encerra a 111ª Reunião Ordinária do CAN.

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: 

José Maria Cavalcante Filho

Marcos Clayton Fernandes Pessoa

Matheus Valois Serra

Milena Macalós Sasso
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