
São José dos Campos, 14 de Março de 2015  

Início do XIV Fórum de Jovens 09:30  

Composição da Mesa 

Presidente: Victor Hugo Garbin Menna – (G.E Piratininga - 127 SP) 

Vice Presidente: Gustavo Paulo – (G.E Irapuã - 189 SP) 

Secretária 1: Carolina Ikuta (G.E Falcão Peregrino – 20 SP) 

Secretária 2: Bárbara Pulcinelli (G.E Encanto das Matas – 197 SP) 

O Fórum iniciou-se com a composição da mesa, como pautado anteriormente, e a primeira 

pauta foi conduzida pela Mariana De Marchi sobre “O que é a Rede de Jovem” e atividades 

realizadas por ela.  

Próxima pauta conduzida por Nathalia Lourenço(Comunicadora da Rede) para Relatório de 

Gestão (destaque para o crescimento coletivo da Rede). Foi apresentado alguns projetos como 

o Encontrinho Regional em Mogi Mirim – SP, criação de GT’s, conversas temáticas, 

participação da Rede no Encontro Nacional Escoteiro em Brasília, entre outros.  

Gabriel – 134 SP: Perguntou onde será postada as informações postadas 

Nathalia (Comunicadora da Rede): Grupo do Facebook e site da Região.  

Em seguida, apresentação de projetos à serem realizados pela Rede de Jovens na Gestão 

2015/2016 por Mariana De Marchi (Coordenadora da Rede). Foi citado o Encontrinho, 

incentivo à participação dos jovens no Congresso Nacional. A palavra foi passada para Jéssica 

Menna (Diretora Jovem), que sugeriu o projeto para a criação de uma equipe de Diretoria 

Jovem. Ricardo Krause falou da importância da criação dessa equipe, uma vez que são poucas 

“cabeças”.  

Laura Galdeano – SP: Disse que existem ferramentas para que atinjam o Interior 

Jessica Menna(Diretora Jovem): Criação da equipe não só pra representar o Núcleo, diz que 

funciona mas de forma limitada, trabalhar com relação aos jovens (conjunto com as sessões, 

comissão pioneira, e etc). Além do crescimento das pessoas, vontade de expandir o trabalho 

além da Rede.  

Ricardo Krause: Explicou a “limitação” dentro do Núcleo, explicou sobre os gt’s e justificou pela 

responsabilidade do Jovem, impactar todos os grupos, tropa sênior por as vezes eles não 

saberem como funciona a Rede. Reformatação pelo motivo de muitos gt’s terem morrido.  

Mariana De Marchi: A grande questão da Diretoria Jovem, nem sempre é representativa. Ela 

está para representar todos os jovens. Ideia de criar a equipe para torna-la representativa 

Jessica Menna: Citou o exemplo da Diretoria de Comunicação que não possui o trabalho 

sobrecarregado, fazendo com que os trabalhos andem, pois sempre tem alguém disponível por 

ter uma equipe boa e bem formada.  

Henrique- 158 SP: Citou dois projetos na Rede Nacional em conjunto com Escoteiros do Brasil 

que surgiram no treinamento Interamericano – Treace of the World(plantação de árvores).  



Próxima pauta guiada por Ricardo Krause(Coordenador da Rede) sobre o Congresso Nacional 

Escoteiro. “O que os jovens de São Paulo querem que seja falado lá?”. Debate aberto para 

sugestões.  

Mariana De Marchi: Sugeriu que jovens que tiverem interesses, conversar com o Núcleo, e 

procurar dentro de seus grupos a demanda, e assuntos, propostas e projetos. 

Jéssica Menna(Diretora): Falou sobre o Congresso de 2014. Projeto da Rede de Jovens para 

custear 10 jovens, mas tiveram só 9 demandas, sendo assim todos foram com o incentivo. 

Falou sobre a importância do Evento, por ser diferente e ao mesmo tempo legal. Explicou 

sobre o esforço para que o Fórum e Congresso fossem acessíveis, para que tivessem 100 

jovens. Foi feito realmente um esforço, mas infelizmente não foi possível.   

Mariana Demarchi(Coordenadora): Aprovação da Ata do Congresso Regional Escoteiro 2014. 

Leitura e correções da Ata do Congresso Regional Escoteiro 2014.  

José Marcos – 68 SP: Há quatro anos quem digita a ata no grupo dele são os pioneiros, então 

ao fim da assembleia já se revisa a ata e conclui para evitar erros e faltas de informações.  

Mariana De Marchi(Coordenação): Ideia de Revisão da Ata no fim do Fórum.  

Aceito por aclamação.  

Prosseguindo o Fórum, apresentação dos delegados para o CAN(Conselho Administrativo 

Nacional).  

Mariana De Marchi: Explicação sobre a candidatura do CAN  

Henrique( G.E Caoquira – 158 SP): Quanto tempo de apresentação? 

Mariana De Marchi: 5 Minutos de Apresentação e 3 minutos para perguntas. 

Pedro Campos (G.E São Paulo – 1 SP): 33 anos, Presidente do GE SP, 9 anos no Movimento, 

Chefe Sênior. Explicação das propostas. Dar uma “cara nova” , se propondo a contribuir 

nacionalmente, uma vez que seu mandato de Presidente está acabando. Propostas: 

Protagonismo Juvenil (jovens tem voz ativa no grupo).  Por um jovem líder no CAN. Só existe 

investimento nos Grupos Escoteiros. Posicionamento Institucional. Visão para 2023 

Carlos (G.E Santo Amaro – 56):  Qual espaço ele como CAN daria para o Jovem Líder?  

Pedro (G.E São Paulo – 1 SP): Explica que por ele jovem tem voto, mas depende do 

regulamento interno  

Mariana De Marchi: Participação do Jovem Lider não seja 100% completa por não ter direito a 

voto.  

Henrique (G.E Caoquira 158 – SP): Núcleo de Jovens começou a ter voto, o próprio Forum 

definiu que eles não poderiam ter voto. 

Próximo Candidato ao CAN  

Vicente (G.E Guaru – 198): Representante que representa a Região. SP é um quarto do efetivo 

nacional. Candidato disposto a ouvir a região, e depois colocar as propostas dele. Ser a voz de 

São Paulo no CAN. Não concorda que 14 pessoas decidam por todos.   



Mariana De Marchi: CAN não seja necessariamente um órgão da região. Incomoda postura em 

relação a outras regiões do Brasil. Será que é bom ser o coração do Brasil 

Vicente: Outros Estados fecham um candidato. São Paulo não tem peso no CAN. Não tem 

direito a discutir o estatuto.  

Próximo candidato ao CAN  

José Inácio – (G.E Jaguaretê - 98 SP): 31 anos de Movimento Escoteiro. Foi assistente de Tropa 

Escoteira, alternando com direção de Grupo. Foi Akela. Fora do Grupo, foi Comissário Distrital, 

adjunto do Ramo Escoteiro e atualmente é adjunto. Protagonismo Juvenil. Incluir na tomada 

de decisões. Estando no CAN, não se pode desprezar as ideias dos Estados. Região São Paulo 

tem uma preocupação com relação às modalidades, e assumiu que defenderia desde que as 

reivindicações chegassem a ele. Principal proposta é estudar, contribuir e propor planos e 

metas, para que o desenvolvimento estratégico, chegue à meta anual de 2023.  

Ivan Valente (G.E Almirante Tamandaré – 46 SP): Gostaria de saber quais as propostas dentro 

do CAN para o Protagonismo Juvenil.  

José Inácio: Estudar o que foi feito no Protagonismo Juvenil em São Paulo. Uma das propostas 

é reduzir a taxa do Jovem nas Assembleias Regionais e Nacionais, uma vez que o Jovem está na 

fase de não poder pagar. Diz que os jovens deveriam se candidatar par ter direito a voto.  

Ronaldo (G.E João Ramalho - 18 ): Foi chefe de Tropa Sênior no G.E Parecis.  Protagonismo 

Juvenil. Jovens são o presente. Canal aberto para escutar o que a base está falando. Vai 

representar o CAN, não impedindo ter canal aberto às bases.  

Henrique Messias (G.E Caoquira – 158 SP): Qual a visão primeiramente de como os Escoteiros 

da Brasil atuam na Comunidade, e como fazer para ser ampliada.  

Ronaldo (G.E João Ramalho – 18): Importante a atuação na comunidade. Não dá para o jovem 

participar do Movimento, se ele não corre atrás da Comunidade.  

Mariana De Marchi(Coordenadora da Rede): Sugestão de alteração de Pauta.  

Ivan Valente(G.E Almirante Tamandaré – 46 SP): Explicação do motivo de alteração de Pauta.  

Por votação, 6 pessoas discordaram, e 34 concordaram, 1 abstenção.  

Sendo assim, alteração de ordem de Pauta.  

Jessica(Diretora Jovem): Explicação do motivo de não alteração de pauta, devido ao menor 

fórum no período da manhã, por não terem direito a voto, nem conhecimento dos 

representantes.  

Escolha de escrutínios: Henrique (G.E Almirante Tamandaré), Henrique (G.E Caoquira)  

Mariana De Marchi(Coordenadora da Rede): Explicação sobre a função do Comunicador. 

Comunicação externa e interna da Rede Jovem.  

Apresentação da Paula Cardoso(G.E Jean Philipe Costeau ) para candidata à Comunicadora. 

Formada em Publicidade e Propaganda.  

Jessica Menna: Pedido de Apresentação de propostas 



Paula Cardoso: Aproximar o Jovem aos cursos de Formação, já que o Núcleo visa aproximar o 

jovem. Tornar o Núcleo mais acessível.  

Sendo assim, como única candidata, por aclamação foi aceita.  

Candidatos à Coordenador da Rede de Jovem  

Daniel Guarnieri (G.E Encanto das Matas – 197 SP): Ajuda na diretoria do Grupo. Durante dois 

anos trabalhou na Comissão Regional Pioneira, trabalhou em dois fóruns, e dois congressos 

nacionais, e se acha alguém apto. Tem como proposta, ver com a atuação dos jovens tem se 

desenvolvido dentro dos distritos. Mostrar o que a Rede faz.  

Everton Fernandes (G.E Jean Philipe Costeau): O que você quer trazer de novo para a Rede? 

Daniel: Trazer o jovem e a indicação do jovem de participar mais ainda da Rede.  

Sendo assim, como único candidato, por aclamação foi aceita. 

Mariana De Marchi: Candidatos ao Núcleo Nacional.  

Laura Galdeano (Região-SP): Conheceu a Rede de Jovens em Natal – RN. Participação em 3 

encontros Nacionais, 3 fóruns, participa do Mensageiros da Paz. Comunicóloga de formação.  

Jessica Menna: Quais são as Propostas 

Laura Galdeano (Região –SP): Não tem que apresentar propostas, mas sim executar o que os 

jovens querem fazer, continuando o trabalho desenvolvido. 

Ivan Valente (G.E Almirante Tamandaré): A Nacional não dá nenhum apoio.  

Laura Galeano(Região –SP): Oferecer ferramentas para os Núcleos Nacionais trabalharem.  

Foi perguntado se todos concordavam, e houveram discórdias sendo assim foi feito uma 

votação: 3 votos de discórdia, 31 a favor, 11 abstenções.  

Sendo assim, a candidata está aprovada para se candidatar. 

Votação dos Delegados da Rede de Jovens – SP para o   Fórum Nacional.  

Ricardo Krause – Guia Lopes: Suplente  

Henrique (G.E Caoquira 158) – Coordenador da Rede de Jovens 2012/2013, faz parte da equipe 

de relações internacionais 

Ivan (G.E Almirante Tamandare 46) – Suplente  

Daniel(G.E Encanto das Matas) – Por ser coordenador, se acha apto, pelo valor alto. Jovem ter 

voz.  

João Toledo (Excalibur) – Levar a Rede de Jovem para o Interior  

Mariana De Marchi(G.E Curuqui) – Atua no Núcleo há 3 anos, trabalha com especialidades, 

sempre envolvida com a parte institucional. 

Votação para os Candidatos  

Henrique(G.E Caoquira) – 9 votos  

Daniel Veloso(G.E Encanto das Matas ) – 13 votos  



João Toledo(G.E Excalibur)- 5  votos  

Mariana De Marchi (G.E Curuqui) – 19 votos  

Abstenção: 8 votos  

Explicação de Suplentes.  

Fica assim os 3 representantes são Mariana De Marchi, Daniel Veloso, e Henrique.  

E em seguida suplentes João, Ricardo e Ivan.  

Reinicio do Fórum de Jovens às 20:07  

Prosseguindo a pauta: Apreciação e deliberação das propostas dos grupos de trabalho (GT’S) 

por Mariana De Marchi. Explicação de ampliação de GT’S. Facilitando qualquer ação 

desenvolvida pelos gt’s. Com intuito de aproximar as áreas, sugeriu a criação de GT’S Distritais, 

que serão divulgados, sendo apoiados pela Rede, mas não algo encabeçado pelo Núcleo/Rede, 

uma vez que os jovens sabem o que cada distrito precisa.  

Caio Angarten (G.E Utuguaçu 214 SP): No caso teria um gt especifico dentro do Distrito? 

Mariana: A função é mobilizar determinado GT dentro do Distrito. Não envolvendo  

Erik (G.E Locomotiva - 249): Não impede que crie gts internos dentro do distrito 

Mariana De Marchi : O núcleo precisa estar sabendo para orientação  

Caio (G.E Raposo Tavares - 254 ): Tropa Senior pode fazer GT ? 

Mariana: De acordo com os parâmetros não podem, mas pediu para que fosse falar com ela.  

Jessica: Nada impede de ele participar de um dos GT’S ou na parte de coordenação  

Henrique: Sugestão de pontos focais  

Laura: Existe essa possibilidade, como representante Distrital que ajudem a construir a Rede. 

Palavras passadas para o Livio (Atual presidente da UEB) 

Mariana: Problema com horário e circulação no Local.  

Laura: Sugestão de recomeçar o Fórum domingo às 7h30.  

Leitura das cartas produzidas no Encontrinho para aprovação por Mariana de Marchi.  

Henrique (G.E Caoquira): Sugestão de alteração na alteração na carta Protagonismo Juvenil.  

Votação: Aclamação mudança sugerida.  

Votação para leitura da carta na Assembléia: Aclamação  

Próxima carta: Escotismo e Espiritualidade  

Erik (G.E Locomotiva - 249 SP): A Nacional já esta discutindo, por isso não achou necessário a 

leitura. 

Everton Fernandes (G.E Jean Philipe Costeau) – Pilar central para fazer parte do movimento 

escoteiro. 



Votação para a leitura: 37 favoráveis, 2 contra, 3 abstenções.  

Sendo assim será lido. 

Última carta: Escotismo e Homoafetividade 

Jessica Menna(G.E Piratininga – 127 SP): Sugestão de alteração de parágrafo  

Feiju (G.E Guia Lopes – 39 SP): Rebate da colocação da Jessica 

Henrique (G.E Caoquira): sugestão de supressão da frase  

Votação: 

Raissa (G.E Ebenezer) 

Everton (G.E Jean Jacque Costeuau): não é a favor por estar bem construída.  

Renan (G.E Maxakali): sugestão de alteração  

Votação à favor da supressão da frase: 11 favoráveis 

Votação à favor de mudança: 26 favoráveis 

Abstenções: 0  

Sendo assim, será feito a mudança.  

Milena Hunold: (G.E Carmo 11 – SP ): Sugestão de mudança  

Mariana de Marchi: sugestão de abstenção da frase 

Feiju: sugestão de mudança de parágrafo, palavra transgenia.  Sugerindo por transexualidade 

Votação para alteração: por aclamação mudança feita. 

Aprovação para leitura do texto na Assembleia.  

Declarado recesso do Fórum.  

Reinicio do Fórum 07:55 

Votação e revisão dos parâmetros da Rede de Jovens Líderes por Mariana De Marchi. 

Alteração com relação aos gt’s distritais. 

Laura Galdeado: Sugeriu substituir por ponto focal, por ser um projeto não necessariamente 

com um fim.  

Ricardo Krause: Colocou que funciona em São Paulo usando a palavra GT Distrital. Afim de 

facilitar a demanda que o núcleo não consegue atingir em grande quantidade 

João Toledo (G.E Excalibur 298): Ele apoia a ajuda pelo Núcleo  

André Rodrigues (G.E Tocantins – 112): Reforça que é só um apoio do Núcleo que não ira 

confundir 

Laura: O Gt pode acontecer em qualquer lugar, por isso fica redundante.  



Mariana: A ideia é dar destaque ao GT Distrital por terem coisas especificas.Mesmo sabendo 

que não precisasse por ser previsto como a Laura disse anteriormente. 

Votação da Inclusão do parágrafo sobre a criação de um gt distrital. 

1 contra, 24 a favor, 7 abstenções.  

Sendo assim, artigo regulamentado.  

Votação para opções de nome  

GT’S Distritais: 17 votos 

Grupos Focais: 7 votos  

Abstenção: 7 votos  

Sendo assim permanecerá Gt’s Distritais.  

Ricardo Krause: Se há alguma deliberação para ser falada na assembleia  

Carlos Nunes (G.E Santo Amaro 56- SP): Importância de levar pra assembleia sobre ser injusto 

pagar para votar em um sistema democrático. 

Henrique (G.E Caoquira 158- SP): Nos parâmetros da Rede estão inclusas as taxas, por isso a 

exclusão depende dos parâmetros da rede.  

Krause: Local do Congresso Nacional, é gratuito. Proposta de que os representantes regionais 

levem isso para o Fórum Nacional. Por que atrelar o Fórum a um processo democrático.  

Carlos: Falou sobre varias categorias no Congresso Nacional. Disse que esse ano as palestras 

serão no mesmo dia que o Fórum. Sugeriu ver uma revisão  

Mariana: Sugeriu fazer um texto para levar para Assembleia Regional e posteriormente para o 

Congresso Nacional.  

Everton (G.E Jean Philipe Costeau SP – 173): Sugeriu a prospecção dos jovens que não estão 

indo ao Fórum Nacional por conta das Despesas abusivas.  

Henrique (G.E Caoquira 158- SP): Com relação a taxa não vê relevância de levar para 

Assembleia Regional.  Na Assembleia Nacional já ouve a discussão, e o fórum já pediu a 

prestação de contas e não houve. A insatisfação da rede com o não acompanhamento do 

núcleo nacional.  

Victor Hugo (G.E Piratiniga – SP): Não é uma deliberação, é só um aviso, pedindo apoio da 

diretoria regional.  

Fernando (G.E Guia Lopes 39- SP): A favor da recomendação para Assembleia Regional, pois 

eles também estão sentindo falta da prestação de conta de Assembleia Nacional.  

Everton (G.E JPC – 173 SP): Não há necessário a recomendação da Assembleia. 

Votação para levar a recomendação para Assembleia Regional  

35 votos a favor, 1 voto contra, 3 abstenções.  

Votação para levar a recomendação para Fórum Nacional.  



32 votos a favor, 1 abstenção 

Candidatos para leitura da carta na Asssembléia Regional 

Caio (G.E Utuguaçu 314) – sugeriu os 3 primeiros que levantaram a mão  

Aclamada escolhidos: Carolina Ikuta, Mayara Parise, Gleidson Pereira  

Assuntos Gerais  

Mayara Parise (G.E Quarupe 241 – SP): Apresentação do Projeto de arrecadação de verbas 

para o Moot Mundial na Islândia. 

Renan (G.E Maxakali 83 –SP): Previsão de Gastos  

Intervalo de 5 minutos.  

Retornando com assuntos gerais  

Ricardo (G.E São Paulo 1 – sp )  Divulgação Gespstock 

Ricardo Krause: Leitura da carta para Assembleia Regional  

Henrique (G.E Caoquira 158 – SP): Troca da palavra abusivo por elevado. 

Carlos Nunes (G.E Santo Amaro 56-SP): Sugestão de alteração da Carta.  

Aclamação da aprovação da carta. 

Cerimônia de posse de Coordenador do Núcleo, Comunicador, e três delegados à Assembleia 

Nacional.  

 

 


