
Ata do XIX Fórum Regional de Jovens Líderes

O XIX Fórum Regional de Jovens Líderes de São Paulo iniciou-se às nove horas e dez minutos,
aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, de forma online através da
plataforma ZOOM, para deliberar em sessão única, conforme edital de convocação, a seguinte
ordem do dia:

1. Eleição e Posse da Mesa Diretora dos trabalhos;

2. Leitura e Aprovação da Ata do XVIII Fórum Regional de Jovens Líderes;

3. Eleição dos Delegados Regionais aos Fóruns Nacionais de Jovens Líderes

4. Eleição da cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes 2021;

5. Eleição dos novos membros do Núcleo Regional de Jovens Líderes;

6. Apresentação e Discussão da nova proposta do Regulamento Geral da RNJL;

7. Assuntos Gerais.

8. Relatório da Gestão 2020 e Prestação de Contas;

9. Relatório Diretoria Jovem 2020;

10. Apresentação Calendário Jovem 2021;

11. Apresentação do novo Diretor Jovem;

A sessão se iniciou com saudação ao pavilhão nacional e oração realizada por Marianna Scocca
Orosco Brandi (GE Indaiá 235º/SP). Em seguida, ocorreu a apresentação da Gestão 2020/2021 do
Núcleo Regional de Jovens Líderes de São Paulo (André Ferreira Rodrigues de Lima, Henrique
Almeida Marcomini, Lukas Palermo Lopes e Luiz Fernando Paiva Vella Junior), com algumas
orientações sobre o aplicativo Escoteiros SP, que foi utilizado para as votações desta plenária.
Prosseguindo então para a eleição da Mesa Diretora do Fórum.

Primeira Pauta: Eleição e Posse da Mesa Diretora dos trabalhos
Luiz Fernando (NRJL-SP) explicou como funcionaria a votação para Mesa Diretora, por meio do
aplicativo Escoteiros SP, e anunciou os candidatos prévios respectivamente para cada um dos
cargos da mesa, em ordem alfabética.

Presidente: Isabela Barros Lacerda (GE Valinhos 252°/SP) e Rafael Gomes de Araújo (GE
Dom Bosco 122°/SP);
Vice-presidente: Sem candidaturas prévias;
Primeira Secretária: Maria Cecília Gatti (GE Guia Lopes 135°/SP)
Segundo Secretário: Felipe Lian Carvalhal Maroti (GE Mar Carmo 11°/SP)

Isabela Barros Lacerda (GE Valinhos 252°/SP) pediu a palavra, retirando sua candidatura à



Presidente de Mesa e candidatando-se a Vice Presidente de mesa. Sendo assim, Luiz Fernando
(NRJL-SP) abriu para a Plenária a manifestação de novas candidaturas para composição da
mesa do Fórum. Não houveram novos pronunciamentos, portanto houve a proposição de
aprovação da mesa por aclamação. Sem questionamentos, foi eleita e empossada a mesa
diretora do XIX Fórum Regional de Jovens Líderes, composta por:

Presidente: Rafael Gomes de Araújo (GE Dom Bosco 122°/SP);
Vice-presidente: Isabela Barros Lacerda (GE Valinhos 252°/SP);
Primeira Secretária: Maria Cecília Gatti (GE Guia Lopes 135°/SP);
Segundo Secretário: Felipe Lian Carvalhal Maroti (GEMar Carmo 11°/SP).

Após a posse dos membros da mesa, o Presidente Rafael Gomes declara o início dos
trabalhos às nove horas e vinte e seis minutos. Como primeiro ponto a ser tratado foi
realizada a eleição e posse da comissão de escrutínio.

Como candidaturas prévias foram recebidos três nomes para a composição da comissão,
sendo eles: Ana Beatriz Pereira de Lima (GE Umuarama - 81°/SP), Juliana de Souza Francisco
(GE Cruz Azul de Campinas - 92º/SP) e Vitor Correa Pereira Dos Santos (GE Umuarama -
81°/SP). Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) relembrou que a comissão será composta
por três membros, conforme o edital de convocação, e perguntou se alguém da plenária
gostaria de submeter candidatura. Sem respostas da plenária, foi proposta a aprovação da
Comissão de Escrutínio por aclamação. Não houveram contrapontos à formação da
Comissão, ficando assim eleita e empossada a comissão de escrutínio do XIX Fórum
Regional de Jovens Líderes.

Segunda Pauta: Leitura e Aprovação da Ata do XVIII Fórum Regional de Jovens Líderes
Isabela Lacerda (GE Valinhos 252°/SP) questionou à plenária se achavam necessária a leitura da
ATA do XVIII Fórum Regional de Jovens Líderes de São Paulo, como não houveram
manifestações passou a Palavra à Lukas Palermo (NRJL-SP) que havia solicitado uma alteração
na ATA, Lukas Palermo explicou que no XVIII Fórum houve um engano e que na hora de
escrever a ATA seu mandato acabou ficando incorretamente descrito como 2020-2021 quando,
na verdade, deveria ser 2020-2022. Foi pedida a explicação por parte da ex-membro do
NRJL-SP Marianna Reali (GE Guaianazes 68º/SP). A vice-presidente perguntou se alguém tinha
algo contra a alteração proposta por Lukas Palermo. Como não houveram manifestações foi
aceita a modificação na ATA sendo a única proposta. Procedeu-se, assim, à aprovação da ata
com alteração.

Terceira Pauta: Eleição dos Delegados Regionais aos Fóruns Nacionais de Jovens Líderes
Dando continuidade aos trabalhos da mesa, o presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco
122°/SP), explicou que ocorrerá a eleição para delegados aos Fóruns Nacionais de Jovens
Líderes.

Ele explicou que os delegados que forem eleitos representarão São Paulo em todos os Fóruns
Nacionais, até que sejam eleitos novos delegados no Fórum Regional de Jovens Líderes de São



Paulo. Se inscreveram através de formulário Aleksander Dimitrius Rugeroni (GE Marechal
Rondon 194°/SP), Denis Valenzuela das Neves (GE Jundiá 82°/SP) e João Pedro Maia (GE
Guayporé 186°/SP). Foi aberto espaço para que se candidatassem jovens líderes que não se
candidataram previamente através do formulário, como não houveram manifestações de
novos candidatos, Lukas Palermo (NRJL-SP) pediu a palavra e solicitou que todos os jovens
Líderes Paulistas que estiverem presentes durante o Fórum Nacional de Jovens Líderes sejam
considerados suplentes. O jovem líder Giuliano Tovo Di Raimo (GE Carajuru 53/SP), questionou
se não seria necessário encaminhar ao Núcleo Nacional 3 delegados e 3 suplentes definidos.
Lukas Palermo esclareceu que, a priori, o envio ao NN é apenas do nome dos titulares. O
presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) propôs a sugestão à plenária e como não
houveram manifestações contrárias, considerou acatada essa sugestão, seguindo assim para a
eleição dos delegados. Como haviam apenas três candidatos, sugeriu-se que esses fossem
aprovados por aclamação, e, como não houveram manifestações contrárias, declaram-se
eleitos os três candidatos.

Quarta Pauta: Eleição da cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes 2021
Seguindo com a quarta pauta, o presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) informou
que não houveram candidaturas prévias à cidade sede do VIII Encontro Regional de Jovens
Líderes de São Paulo, e abriu o espaço para novas candidaturas, Fernando Ramos (GE Mar
Albatroz 175˚/SP) solicitou a palavra e sugeriu que fosse eleita Santos como Cidade sede do VIII
Encontro Regional de Jovens Líderes de São Paulo. Prosseguiu dizendo que havia lido os
requisitos para candidatar a cidade sede, e que o local que estava propondo cumpria todos
esses requisitos, complementou dizendo que a equipe de apoio do evento já estava formada
com oito Jovens Líderes, e que, caso a cidade seja eleita, a relação com os membros da equipe
seria enviada para o Núcleo com o máximo de brevidade possível para que a organização do
VIII encontro regional de jovens líderes  possa correr da melhor forma possível.

Júlia Ribeiro, Diretora Adjunta de Relações Institucionais, questionou a data do evento e a
incerteza devido a situação da pandemia que estamos passando. Júlia sugeriu postergar a
data para próximo do final do ano, visando a esperança de que a situação melhore. Além disso,
levantou a possibilidade de se realizar o Encontrinho online. Fernando respondeu que caso
ocorram tais mudanças, a equipe da cidade-sede estará de braços abertos para aceitar as
mudanças. Lukas Palermo (NRJL-SP) complementou dizendo que caso a situação da
pandemia melhore, existe a possibilidade de alterar a data, mas por enquanto não haverá
mudanças.

Não houveram outras candidaturas, ficando decidido que Santos será a cidade-sede do
Encontro Regional de Jovens Líderes 2021

Quinta Pauta: Eleição dos novos membros do Núcleo Regional de Jovens Líderes
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) avisou que seguiria para a eleição ao
Núcleo Regional de Jovens Líderes de São Paulo, e perguntou se alguém que não se
candidatou previamente pelo formulário gostaria de se candidatar, como não houveram novas



candidaturas, a vice presidente Isabela Lacerda (GE Valinhos 252º/SP) pediu para se afastar da
mesa durante esse item da pauta, por ser candidata ao Núcleo, e lhe foi permitido. O
presidente pediu que cada candidato falasse por até cinco minutos, tendo disponível mais
cinco minutos para responder às perguntas da plenária. Foram candidatos, por ordem
alfabética e cargo pretendido:

Coordenador 2021-2023: Denis Valenzuela das Neves (GE Jundiá 82º/SP)
Coordenadora 2021-2023: Isabella Lopes Moreira (GE Excalibur 296º/SP)
Comunicadora 2021-2023: Isabela Barros Lacerda (GE Valinhos 252°/SP)

Denis Valenzuela (GE Jundiá 82º/SP) começou falando sobre como agregar a difusão da rede
através das mídias e citou pontos como existe uma boa quantidade de Jovens Líderes com
cargos a nível Regional e tem como objetivo externalizar esse engajamento da Rede para
instituições fora da Região Escoteira de SP, trazendo os jovens para outras atividades sociais.

Aleksander (Diretor Jovem), questionou ao candidato como ele pretendia fazer essa inserção
dos jovens da rede com outras instituições. Denis respondeu que um primeiro passo é a
realização de um diagnóstico para entender onde cada jovem atua (em todos os níveis) e após
isso, começar a fomentar a ideia, junto com a Diretoria Regional de Relações Institucionais
sobre possíveis instituições parceiras, ou potenciais parceiras, e dar andamento com a ideia.

Em seguida, o presidente Rafael Gomes passou a palavra à candidata Isabella Lopes Moreira
(GE Excalibur 296º/SP). A candidata começou falando como difundir a rede em cidades mais
distantes da capital. Concluiu dizendo que irá promover ações com os líderes distritais, para
difundir a rede ainda mais a nível distrital. Aberto o período para perguntas, ninguém se
manifestou.

Por fim, o presidente da mesa abriu espaço para que Isabela Lacerda (GE Valinhos 252º/SP),
apresentasse suas propostas. Ela começou apontando que precisamos comentar e divulgar
ainda mais as ações da Rede através das plataformas digitais já existentes, e disse que tem
como objetivo divulgar conquistas dos jovens integrantes da rede dentro e fora do Movimento
Escoteiro.
Com a abertura das perguntas, Midian Cristina (GE São Mário 144º/SP) questionou como a
candidata pensa em aproximar os jovens líderes mais próximos da idade limite, tendo em vista
que atualmente temos jovens ocupando cargos estratégicos dentro da região. A candidata
respondeu que é importante o reconhecimento das ações já realizadas pela Rede antes, para
que possam colaborar nas futuras ações.

Pietá Rivas (GE Tocantins 112º/SP) complementou afirmando que esse papel de divulgação de
oportunidades de trabalhos realizados e novos a serem realizados, não é um dever único e
exclusivo da Isabela, mas sim um trabalho em conjunto do Núcleo em parceria com a Rede.

Procedeu-se, então, a votação pelo aplicativo, aberta pelo presidente da mesa. Inicialmente, o
tempo para votação seria de cinco minutos, entretanto, durante esse tempo, algumas pessoas



apresentaram dificuldades com a ferramenta. Esses foram orientados a mandar o voto para a
comissão de escrutínio, via chat privado. Por conta disso, a votação foi encerrada com sete
minutos de atraso. Para que houvesse tempo hábil para contagem dos votos, procedeu-se ao
próximo tópico da pauta.

Sexta Pauta: Apresentação e Discussão da nova proposta do Regulamento Geral da RNJL
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) avisou que seguiria para a apresentação a
respeito da proposta de Regulamento Geral da Rede Nacional de Jovens Líderes e passou a
palavra para Luiz Fernando (NRJL-SP) que fez uma apresentação sobre os principais pontos da
proposta e apresentou uma sugestão de encaminhamento proposta pelo Núcleo Regional de
Jovens Líderes de São Paulo.

Marianna Reali (GE Guaianazes 68º/SP) questionou quanto aos Núcleos Regionais da Região
Norte e Nordeste, que acreditam que esse novo regulamento não atende as necessidades de
todas as regiões, e perguntando se o núcleo irá votar pela aprovação ou não.

Luiz Fernando respondeu que o Núcleo fará recomendação para que os delegados votem
contra a aprovação do Regulamento Geral RNJL.

Giuliano Di Raimo (GE Carajuru 53º/SP) perguntou se essa posição ficará como recomendação
do Fórum aos delegados. Lukas Palermo (NRJL-SP) respondeu que, caso a Política Nacional de
Envolvimento Juvenil (PNEJ) não seja divulgada em até 30 dias antes da Assembleia Nacional,
com tempo para deliberação da rede, a recomendação do voto será para não aprovação do
Regulamento Geral da Rede Nacional de Jovens Líderes. Ressaltou que a Rede SP não teve
acesso aos documentos oficiais da PNEJ. Caso a Política seja publicada e os delegados tenham
tempo hábil para ler e analisar todos os pontos, a recomendação é que os delegados debatam
os pontos a serem aprovados.

João Augusto (GE Santana 191º/SP) pediu para que fossem apresentados os pontos da proposta
que o Núcleo Regional não concorda.

Luiz Fernando (NRJL-SP) apresentou os pontos, sendo: Eleição por chapa (não condiz com a
realidade da Região de São Paulo); a quantidade fixa de 3 delegados Jovens Líderes por Região
e não por quantidade de membros registrados na Região Escoteira.

Alu Vieira (GE Dom Bosco 122º/SP, e Gerente de Métodos Educativos do Núcleo Nacional de
Jovens Líderes), expôs que o Núcleo do Rio de Janeiro fez uma apresentação para mostrar à
Rede os pontos que discordam da proposta e sugeriu que o Núcleo de SP adotasse a mesma
tática, marcando uma data com a Rede para que isso fosse discutido e analisado.

Giuliano (GE Carajuru 53º/SP) concordou com a ideia mas levantou o fato de que se a PNEJ não
for divulgada com tempo hábil antes da Assembleia Nacional, essa ideia fique um pouco mais
complicada de se realizar, expõe também que existem Núcleos que já manifestaram opinião



contrária ao ponto relacionado à formação de chapa para candidatura do Núcleo.

Ana Clara (Clã Autônomo Olave St. Clair 457º/SP e Gerente de Governança do Núcleo Nacional)
está acompanhando as mudanças do Regulamento Geral da Rede e levantou alguns pontos:
A formação de chapas ainda não foi discutido, mas foram coletadas opiniões e dados que serão
discutidos em reunião com o Núcleo Nacional; Disse que a eleição por chapa já foi votada e
aprovada, com 7 votos a favor e 4 votos contra, entretanto, será novamente votada por
problemas relacionados à votação; sobre a descrição da faixa etária, afirmou que na PNEJ já foi
aprovada. Se disponibilizou para que as dúvidas fossem sanadas através de seu contato
pessoal e expressou que a PNEJ já foi aprovada, mas não foi divulgada pois está em período de
correção (concordâncias e erros gramaticais).

Lukas Palermo (NRJL-SP) levantou o fato de a PNEJ já ter sido aprovada, mas a Rede de São
Paulo não ter acesso ao documento na íntegra. Apontou que a descrição da faixa etária está
descrita de maneira incorreta, e deveria estar da mesma maneira que a descrição da faixa
etária do Ramo Pioneiro.

Maria Cecília Gatti (GE Guia Lopes 135º/SP), apontou que mesmo a PNEJ já estando aprovada,
ao ser encaminhada para correção mesmo que seja gramatical, ela precisa ser submetida para
aprovação novamente. Gatti complementou que a PNEJ só passará a valer oficialmente a
partir do momento que for divulgada para todos os associados.

Ana Clara (Clã Autônomo Olave St. Clair 457º/SP) contra-argumentou dizendo que o texto
voltará para aprovação do Conselho de Administração nacional (CAN), além de alegar que o
CAN aprovou o texto final, mas que a PNEJ não foi aprovada oficialmente devido aos pontos
que a Gatti levantou.

Lukas Palermo (NRJL-SP) questionou se o núcleo poderia fazer um encaminhamento para o
Núcleo Nacional para fazer um encaminhamento ao CAN sobre a alteração da descrição da
faixa etária porque são pontos que devemos concentrar nossos esforços e deixar de maneira
mais branda possível para evitar interpretações equivocadas.

Ana Clara (Clã Autônomo Olave St. Clair 457º/SP) concordou com os pontos e sugeriu para
realizarmos uma votação, mesmo que simbólica para isso e questionou se mesmo após essas
mudanças (da chapa principalmente), se Lukas Palermo (NRJL-SP) argumenta apontando que
pelo fato da PNEJ não foi divulgada a tempo hábil para a Rede, o encaminhamento do voto é
para a não aprovação do Regulamento. Expôs, também, que o NN não tem intenções de
colocar o Regulamento para aprovação antes de a PNEJ ser publicada.

João Augusto (GE Santana 191º/SP) pediu para o comprometimento dos membros do Núcleo
Regional para que seja feita a divulgação dos eventos com a Rede de São Paulo e que as
informações não fiquem concentradas somente entre o Núcleo e os delegados.

Foi proposta uma votação simbólica de encaminhamento da proposição. Foi aprovado por



aclamação para votar contra a aprovação do Regulamento Geral da Rede Nacional de Jovens
Líderes no caso de a PNEJ não ser publicada antes do Fórum Nacional ou se os delegados
julgarem que não há tempo hábil de consultar a rede antes do Fórum.

Lukas Palermo tomou a palavra para ler uma mensagem encaminhada pelo Conselheiro do
CAN Eduardo Manique: "O fato da PNEJ prever 18 a 25 anos, não inviabiliza o regulamento
falar 18 a 26 incompletos, pq é a mesma coisa. Ou seja, a PNEJ não muda. Já o regulamento
pode complementar, inclusive entre parêntesis, como "26 anos incompletos"”. Lukas Palermo
concluiu que o encaminhamento da revisão da faixa etária pode ser realizado pela Rede SP,
por haver uma divergência de informações dentro da própria comissão de regulamentação da
PNEJ.

Julia Ribeiro, Diretora Adjunta de Relações Institucionais, expôs que esse assunto já foi
discutido em momentos, fóruns e assembleias anteriores, e sugeriu a adição da palavra
"incompleto" ou "completo”, dependendo da maneira que a descrição for escrita.

Lukas Palermo (NRJL-SP) concordou com a fala da Julia, e disse para prosseguir com dois
encaminhamentos, sendo um para o Fórum Nacional requerendo que seja alterado na PNEJ
para 18 a 26 anos incompletos e outro para o CAN, pedindo a mesma adequação textual na
Política.

João Augusto (GE Santana 191º/SP) questionou se o encaminhamento do Fórum Regional para
o Nacional pode ser feito de forma direta, ou o encaminhamento precisa ser feito para o
Núcleo Nacional enviar ao CAN. Levantou, então, três caminhos: Fórum Nacional, Assembleia
Regional e uma carta em nome da rede para ser encaminhada ao CAN.

Giuliano (GE Carajuru 53º/SP) perguntou como funciona a comissão da revisão e Ana Clara (Clã
Autônomo Olave St. Clair 457º/SP) respondeu alegando que existe um conselheiro do CAN na
equipe. Dessa maneira, uma possível solução é encaminhar ao CAN.

Julia, Diretora Adjunta de Relações Institucionais, sugeriu que sejam realizados os dois
encaminhamentos, tanto para o Fórum Nacional quanto para a Assembleia Regional. Ana
Clara (Clã Autônomo Olave St. Clair 457º/SP) pontuou que a PNEJ vai ser publicada segunda ou
terça-feira seguinte ao fórum, podendo o encaminhamento não ser tão efetivo.

Restou decidido que será encaminhado ao Fórum Nacional uma posição do Fórum Regional,
será levado ao ao Fórum Nacional uma carta endereçada ao CAN, para deliberação e será
exposta a situação na Assembleia Regional para que possam endossar essa carta.

João Augusto (GE Santana 191º/SP) apontou que se a PNEJ fosse divulgada tão próxima do
Fórum, as estratégias adotadas deveriam ser os encaminhamentos, sem a carta.

Julia, Diretora Adjunta de Relações Institucionais, ressaltou que esse momento é para que seja
reforçado que a decisão do Fórum é uma forma de exposição da opinião da Rede sobre como



as maneiras de construção e colaboração da PNEJ estão sendo tratadas.

Gatti (GE Guia Lopes 135º/SP) disse que o encaminhamento poderia ser feito via Núcleo
Nacional. Ana Clara (Clã Autônomo Olave St. Clair 457º/SP) se colocou à disposição para levar
como sugestão e não ser necessário esse encaminhamento.

Giuliano (GE Carajuru 53º/SP) pontuou que concordou com Ana Clara, mas acredita que o
encaminhamento formal deve ser feito, pois a sugestão já foi encaminhada antes, sem
resposta.

Por fim, o presidente da mesa propôs uma votação por aclamação do encaminhamento para a
Assembleia e para o Fórum Nacional. Os dois encaminhamentos foram aprovados por
aclamação.

João Augusto (GE Santana 191°/SP) disse ser necessária a criação de um Grupo de Trabalho
para levantar todos os pontos discutidos na PNEJ para serem levados ao Fórum Nacional. O
Núcleo Regional concordou, com a ideia de que os três delegados devem estar na equipe para
construção desse GT. Aberta votação, foi aprovado por aclamação.

Foi proposto, então, um resumo do que foi decidido, que segue: Se a PNEJ for publicada e os
delegados decidirem que não há tempo hábil a Rede SP será contra a aprovação do
Regulamento; Serão realizados dois encaminhamentos, um para a Assembleia Regional e
outro para o Fórum Nacional; Por fim, será criado o GT para análise das propostas.

Por conta do horário avançado, foi proposto um intervalo de vinte minutos, acatado pela mesa
diretora. A plenária foi suspensa às onze horas e vinte e oito minutos, retornando às onze horas
e quarenta e oito minutos.

Resultado da eleição para Núcleo Regional

Retornando ao Fórum, a Comissão de Escrutínio foi chamada para apresentar os resultados da
eleição para o Núcleo Regional, ficando assim eleitos: Denis Valenzuela das Neves (Registro
UEB nº 377329-9) com 31 votos, para Coordenador 2021-2023 e Isabela Lacerda (Registro UEB nº
42998-7) com 54 votos para Comunicadora 2021-2023. A outra candidata a coordenadora,
Isabella Moreira, ficou com 26 votos. A posse dos membros eleitos foi feita pelo presidente do
Fórum.

Sétima Pauta: Assuntos Gerais
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) começou a condução dos assuntos gerais
lendo o primeiro tópico enviado, sendo: Padronização dos cursos de formação. Foi sugerido
pela Carolina Hiromi Sugi Mogami (GE Suricato 38°/SP) a possibilidade de padronização dos
cursos de formação, de chefes e dirigentes.



Foi questionado se a autora do assunto estava presente e queria se manifestar. Ela não estava
presente. Lukas Palermo (NRJL-SP) sugeriu que o tema não fosse votado pois não é de
competência do fórum, mas pediu que, caso alguém quisesse se manifestar sobre o tema, o
espaço para discussão estava aberto. Denis Valenzuela (GE Jundiá 82º/SP) se manifestou,
informando que há um fluxo regional para eventos e para a grade de cursos de formação. Com
isso, Gatti (GE Guia Lopes 135º/SP) apontou que Marianna Reali, Coordenadora de Eventos de
Formação, estava presente, podendo esclarecer. Marianna se manifestou dizendo que os
eventos e grades são padronizados, e que dúvidas poderiam ser esclarecidas com ela. Na
ausência da pessoa que propôs o assunto, este foi encerrado.

O segundo tópico foi trazido por Denis Valenzuela (GE Jundiá 82°/SP), sobre a participação
juvenil em eventos. Expôs que a adesão de jovens em eventos regionais está baixa,
contrariando tudo o que é discutido sobre o engajamento juvenil. Aleksander (Diretoria Jovem)
endossou sobre essa necessidade de envolvimento do jovem como agente transformador e
trouxe também uma reflexão para que os jovens líderes sejam exemplos, tanto dentro do
movimento quanto fora. Giuliano (GE Carajuru 53º/SP) complementou que a reflexão é
pertinente pelo fato de que temos que participar e saber o porquê de estarmos participando.

Por fim, Pietá Rivas (GE Tocantins 112º/SP) pediu a palavra para pedir que a rede apoiasse os
candidatos jovens à mesa da Assembleia Regional Escoteira.

Oitava Pauta: Relatório da Gestão 2020 e Prestação de Contas
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) chamou Lukas Palermo (NRJL-SP) que
apresentou o relatório de gestão e prestação de contas. As ações do Núcleo em 2020 foram:
#RedeODS; Processo Seletivo NRJL-SP; Forms Sugestões Encontrinho 2020; Fórum Nacional
de Jovens Líderes; Semana Nacional do Envolvimento Juvenil; Forms ConJuve; Grupo de
Trabalho Engajamento e Difusão; Forms Mestres Pioneiros; Equipe de Apoio ao Encontro
Regional de Jovens Líderes 2020; Encontro Nacional de Núcleos Regionais; Ouvidoria; Forms
Conversas Temáticas; Acervo e transparência; Processo Seletivo Comissão de Reformulação;
Encontrinho 2020; Conversa Temática Mensageiros da Paz e Escoteiros do Mundo;
#RedeNoJoti; Atualização das Mídias; Calendário Jovem; Vídeos de Fim de Ano. Sobre a
Prestação de Contas, o Orçamento Previsto foi de R$ 9.820,00, que não foi utilizado.

Passou-se, então, à apresentação do GT Engajamento e Difusão, que foi apresentado por Felipe
Lian (GE Mar Carmo 11°/SP). Este apresentou o propósito do GT, as etapas de trabalho, membros
do GT, alguns dados da Primeira Etapa e as Próximas Ações. Ao abrir para dúvidas, Júlia Ribeiro
(000/SP) perguntou qual o prazo máximo desse Grupo. Foi explicado, então, que não havia
prazo fixo, mas que a ideia era finalizar e apresentar tudo no Fórum Regional de Jovens Líderes
2022. Kael (GE São Carlos 251º/SP) questionou se a quantidade de respostas obtidas nos
Formulários condizia com a realidade de Jovens Líderes registrados na Região São Paulo.
Informaram que o número estava abaixo, pois existem cerca de 1000 jovens líderes na região,
mas apenas 57 respostas foram recebidas no formulário.



Por fim, deu-se a palavra à equipe de apoio do VII Encontro Regional de Jovens Líderes, que
apresentou os dados do evento. O total de inscritos foi de 180, mas houveram efetivamente 164
participantes, sendo eles 132 participantes, 26 aplicadores e 6 organizadores. As regiões
participantes foram: SP; MG; RS; PR; RS; DF; MT; BA e RN. O evento contou com 8 módulos ao
longo de sua duração, obtendo apoio da Comissão Regional Pioneira (CP), as equipes da
Coordenação Regional Mundo Melhor e o Escritório Regional. Não houveram perguntas.

Nona Pauta: Relatório Diretoria Jovem 2020
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) chamou Aleksander Rugeroni (Diretor
Jovem) que apresentou o relatório de gestão da Diretoria Jovem (DJ) do ano de 2020. As
principais ações foram: Apoio na construção de ideias para as Atividades Online; DJ nas UELs;
Apoio ao Núcleo Regional para o Encontro Regional de Jovens Líderes; Reuniões com o
Conselho Regional Jovem; Apoio na realização do Congresso Regional Escoteiro; Participação
ativa em Grupos de Trabalho estratégicos para a Rede de Jovens Líderes, como o Engajamento
e Difusão e o Conhecendo nossos pré-CANdidatos.

Décima Pauta: Apresentação Calendário Jovem 2021
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) chamou Lukas Palermo (NRJL-SP) que
apresentou o Calendário Jovem do ano de 2021, o presidente agradeceu.

Décima Primeira Pauta: Apresentação de Novo Diretor(a) Jovem
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) chamou Aleksander Rugeroni (DJ) que
apresentou a nova Diretora Jovem Juliana Batista (Diretora Jovem Adjunta) do ano de 2021 a
2023, que por motivos de forças maiores não pôde comparecer ao evento, o presidente Rafael
Gomes agradeceu.

Luiz Fernando (NRJL-SP) agradeceu a presença de todos em nome do NRJL-SP e passou a
palavra para o presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) que conduziu a cerimônia de
encerramento e passou a palavra para Leonardo Reinhardt Cintra (GE Portal das Águas
365º/SP) que conduziu a oração final.
O presidente Rafael Gomes (GE Dom Bosco 122°/SP) então agradeceu e declarou encerrado o
XIX Fórum Regional de Jovens Líderes -SP às doze horas e quarenta e cinco minutos.

_______________________________________ _______________________________________

Maria Cecília Gatti Felipe Lian Carvalhal Maroti
GE Guia Lopes 135°/SP GEMar Carmo 11°/SP
Primeira Secretária Segundo Secretário



ANEXO 01 - LISTA DE PRESENTES
(Conforme inscrições via PAXTU)

Benjamin Silveira De Castro 000º/SP

Harelline Belotti Perez 000º/SP

Julia Fernanda Ribeiro 000º/SP

Samira Garcia Silva De Souza 000º/SP

Camilla Magalhães Bersani 001º/SP

Yasmin Cristina Souza Santos 001º/SP

Barbara Rossana Gimenez Hidalgo 007º/SP

Felipe Lian Carvalhal Maroti 011º/SP

Giovanna Santos Serrano 013º/SP

Isabella Santos Serrano 013º/SP

João Pedro Rodriguez Pinto 013º/SP

Morfeu Magalhães 013º/SP

Diogo Spinelli Da Silva 020º/SP

Sara Cristina Zica Smiljanic 020º/SP

Giovanni Cardoso Dos Santos Correia 038º/SP

Beatriz Françani Fragoso 043º/SP

Rúben Eduardo Pedroso Prado 043º/SP

Vitoria Paes Nunes 043º/SP

Laura Pugliesi Rivaben 044º/SP

Pedro Pugliesi Rivaben 044º/SP

Giuliano Tovo Di Raimo 053º/SP

Luiz Fernando Paiva Vella Junior 055º/SP

Julia Ferrari Lucas Santana 056º/SP



Messias Papik Rodrigues Pereira 056º/SP

Beatriz Da Matta Euphrausino 068º/SP

Enzo Caé Freitas Cunha 068º/SP

Heitor Teruo Shimamura Simizu 068º/SP

Marianna Reali Costa De Medeiros 068º/SP

Melissa Bertolini Tucci 068º/SP

Maria Isabelle Ramos Gramani Machado 072º/SP

Ana Beatriz Pereira De Lima 081º/SP

Andre Ferreira Rodrigues De Lima 081º/SP

Vitor Correa Pereira Dos Santos 081º/SP

Denis Valenzuela Das Neves 082º/SP

Renan Bolognini Orsi 082º/SP

Tarik Ventorini De Oliveira 082º/SP

Vandre Silva De Andrade 082º/SP

Juliana De Sousa Francisco 092º/SP

Julia Oliveira Araujo 099º/SP

Carolina Oliveira De Melo 101º/SP

Gabriella Moussa Chammou 107º/SP

Thiago Temoteo Dos Santos 107º/SP

Juliana Ferreira Batista 110º/SP

Pedro Cesar Mendes Silva 110º/SP

Laryssa Juliana Barboza Da Silva 112º/SP

Pieta Krao Rivas De Oliveira 112º/SP

Alu Laurindo Vieira 122º/SP

Lukas Palermo Lopes 122º/SP



Rafael Gomes De Araujo 122º/SP

João Augusto Alves Da Luz 132º/SP

Marjorie Beatriz Marques Martins Silva 132º/SP

Pedro Henrique Trancho 132º/SP

Tiago Ferreira Santos 132º/SP

Sthefany Garcia 134º/SP

Maria Cecília Gatti 135º/SP

Pierre Augusto Ré Martho 142º/SP

Silas Souza Da Silva 142º/SP

Midian Cristina Amancio 144º/SP

Mariana Mendes Mineiro 147º/SP

Rafael Cristofali 147º/SP

Vinicius Mendes Santos 170º/SP

Fernando Rosa Ramos 175º/SP

Lucas Rannye Leão Camargo 175º/SP

Ana Beatriz Pitanga Aragão De Oliveira 186º/SP

Isabela Mylena Pedroso Soares 186º/SP

João Pedro Ferreira De Castro Maia 186º/SP

João Augusto Correa 191º/SP

Leonardo Campestrini Novaes Silva 191º/SP

Aleksander Dimitrius Rugeroni 194º/SP

Pedro Antonio Hernandez Costa 194º/SP

Cecilia Midori Hosoda Henriques 195º/SP

Sofia Haddad Jobim 195º/SP

Jorge Augusto Siqueira Pinto 210º/SP



Ana Carolina Malerba Nunes 223º/SP

Ana Livia Capela Benfica 234º/SP

Emanuely Nina Alves De Lima 234º/SP

Guilherme Almeida Ramos 234º/SP

Marianna Scocca Orosco Brandi 235º/SP

Ana Elisa Nogueira 249º/SP

Kael Loureiro De Bastos 251º/SP

Nicholas Picin Casagrande 251º/SP

Isabela Barros Lacerda 252º/SP

Mateus Da Silva Manzano 253º/SP

Ana Beatriz Pereira Miranda 255º/SP

Nadia Da Silva 255º/SP

Isabelle Hannah Lazaro 295º/SP

Isabella Lopes Moreira 296º/SP

Mariana Miho Hayakawa 302º/SP

Leonardo Reinhardt Cintra 365º/SP

Guilherme Rodrigues De Campos 402º/SP

Ana Clara Arantes Megid 457º/SP

Camilli Araujo Tavares De Jesus 467º/SP

Laura Miranda Barros 467º/SP




