
 

 

AGENDA PROVISÓRIA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 20 e 21/08/2022 

 
SÁBADO 20/08/2022 

Horári
o 

Assunto Responsável 

8h Abertura Presidência 
8h10 Proposta de criação de distintivo para 

identificação de associados que se encontram 
no espectro autista e/ou apresentem 
deficiência intelectual 

Proponentes: 
Altamiro 
Vilhena e 

Silvana Sabbag 
9h Ratificação das novas coordenações de CP e GT Presidência 

9h10 Replanejamento Orçamentário 2º semestre 
2022 

CPO e DEN 

10h30 Reunião em sessão fechada Presidência 
12h Intervalo  
14h Reabertura sessão aberta  

Deliberação do Planejamento Estratégico  dos 
Escoteiros do Brasil 2022-2025 

Presidência e 
Comitê GTEPE 

18h Encerramento da sessão aberta  Presidência 
 

DOMINGO 21/08/2022 
Horári

o 
Assunto Responsável 

8h Reabertura Presidência 
8h10 Informes da Diretoria Executiva Nacional DEN 
11h Informes da Rede Nacional de Jovens Líderes RNJL 
12h Encerramento  Presidência 

 
 
Breve descrição de cada assunto:  
 
Proposta de criação de distintivo para identificação de associados que se 
encontram no espectro autista e/ou apresentem deficiência intelectual: 
Apresentação de proposta de distintivo elaborada e apresentada pelos 
associados Altamiro Vilhena e Silvana Sabbag, ambos são profissionais de 
saúde, pediatra, especialista em psiquiatria infantojuvenil, e fisioterapeuta, 
respectivamente, e ambos, também, são pais de adolescentes dentro do 
espectro. 



 

 

 
Ratificação das novas coordenações de CPs e GTs do CAN: Conforme 
previsão contida no Regulamento do CAN, após a coordenação ser indicada 
pelos integrantes da equipe, a mesma deverá ser ratificada pelo CAN, após as 
mudanças nas composições das respectivas equipes de trabalho.  
 
Replanejamento Orçamentário 2º semestre 2022: A DEN encaminhou ao 
CAN proposta de replanejamento orçamentário para o 2º semestre de 2022, 
a partir da análise dos bons resultados alcançados com as receitas de registro 
e atividade comercial, possibilitando investimentos em melhores serviços aos 
associados, bem como melhores condições de trabalho às lideranças 
voluntárias do CAN, DEN e CC. Mediante o parecer da CPO o CAN então 
deliberará acerca da proposta apresentada quanto ao replanejamento 
orçamentário para o 2º semestre de 2022. 
 
Deliberação do Planejamento Estratégico dos Escoteiros do Brasil para o 
período de 2022-2025: Realizada a apresentação final do Planejamento 
Estratégico pela empresa de consultoria Alvarez & Marsal, e encerrado os 
trabalhos do GTEPE em conjunto com o consultor da WOSM, compete ao 
CAN, enquanto órgão que define as diretrizes dos Escoteiros do Brasil, a 
deliberação final quanto ao novo Planejamento Estratégico dos Escoteiros do 
Brasil para o período de 2022-2025. 
 
Apresentação de relatórios de 2021 das CPs e GTs: As coordenações e 
integrantes das Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho do Conselho 
de Administração Nacional apresentarão seus relatórios do ano de 2021, 
destacando as principais ações de cada CP e GT. 

Informes da Diretoria Executiva Nacional: Apresentação de ações da 
Diretoria Executiva Nacional. 
 
Informes da Rede Nacional de Jovens Líderes: Apresentação de ações da 
Rede Nacional de Jovens Líderes. 
 
 

30 de julho de 2022 
Presidência do Conselho de Administração Nacional 


