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AGENDA PROVISÓRIA
103ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

Ratificação das coordenações dos GTs e CPs:
O Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, em seu artigo 17, XIV, elenca 
como competência do CAN a nomeação da coordenação das suas 
comissões. O Regulamento do CAN, em seu artigo 11, § 2º, regulamenta 
que as comissões permanentes e grupos de trabalho devem indicar a 
sua coordenação, para posterior ratificação pelo CAN. Assim, caberá ao 
CAN a ratificação das coordenações das novas comissões e grupos de 
trabalho constituídos recentemente.

Informes sobre o acompanhamento do 
Planejamento Estratégico 2016/2021:
Apresentação do acompanhamento do Planejamento Estratégico 
2016/2021 pela Comissão Permanente de Planejamento Estratégico 
(CPPE) do CAN.

Informes sobre o processo do novo 
Planejamento Estratégico:
Conforme definido pela Resolução CAN 07/2021, foi iniciado o processo 
de elaboração do novo Planejamento Estratégico dos Escoteiros do 
Brasil, através da criação do Grupo de Trabalho para Elaboração do 
Planejamento Estratégico (GTEPE). Assim, será apresentado o andamento 
do processo até a data da 103ª Reunião Ordinária do CAN.

Resolução sobre alterações dos fundamentos 
deliberadas pela Assembleia Nacional:
Conforme deliberações da 27ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional 
de maio/2021 e da Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional de 
setembro/2021, deve-se proceder a alteração dos documentos e canais 
institucionais dos Escoteiros do Brasil quanto ao texto dos Fundamentos 
do Escotismo Brasileiro (Definição, Propósito, Princípios e Método). 
Assim, a Presidência do CAN apresentará proposta de resolução para 
determinar estas alterações, para deliberação pelo Conselho.

 



Resolução sobre participação dos associados 
em assuntos do CAN:
Nas últimas reuniões do CAN, têm sido recorrentes as manifestações 
de conselheiros no sentido de criar mecanismos para viabilizar maior 
participação dos associados dos Escoteiros do Brasil nos assuntos que 
são pautados no CAN. De modo a atender estes anseios, a Presidência do 
CAN apresentará proposta de resolução nesse sentido, para deliberação 
pelo Conselho.

Resolução sobre isenção de renovação de 
registros para UELs fundadas pouco antes da 
pandemia:
Os registros de novos associados ou de pessoas que estão retornando 
ao Movimento Escoteiro em caso de Unidades Escoteiras Locais recém 
fundadas ou reabertas após 5 anos possuem um período de isenção. 
Algumas UELs foram fundadas pouco antes da pandemia, portanto 
logo que iniciaram as atividades, tiveram que suspender suas atividades 
presenciais e migrar para o ambiente virtual. Nesse sentido, a Comissão 
Permanente de Orçamento (CPO), em conjunto com a Diretoria Executiva 
Nacional, apresentará proposta de resolução para regulamentar uma 
regra excepcional para UELs abertas neste período, para deliberação pelo 
Conselho.
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