
ATA DO XIV FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES – SP 

SÃO CAETANO DO SUL, 11 E 12 DE MARÇO DE 2016 

 

Daniel começa perguntando quem quer se candidatar a Presidente da Mesa, Ivan Valente se candidata e é 

eleito por aclamação, assim conduzindo o Fórum Ivan Valente pergunta quem quer se candidatar Vice-

Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.  

Renata Andrade se candidata a Vice, Michael Oliveira a 1º Secretário e Laura Sanctis a 2ª Secretaria, assim 

são eleitos por aclamação. 

Presidente: Ivan Valente – GE TAMANDARE 

Vice: Renata Andrade – GE SANTO AMARO 

1º Secretário: Michael Oliveira – GE IPANEMA 

2º Secretaria: Laura Sanctis – GE SÃO PAULO 

Dando continuidade ao Fórum o presidente inicia os trabalhos: 

-Leitura da Pauta por Michael Oliveira 

-Leitura da Ata XIII Fórum Regional de Jovens Lideres 2015 por Laura Sanctis 

-- Carlos Nunes GE STO AMARO: No final da ata está escrito que foram eleitos 3 ao fórum e não 

assembleia 

-- Renata Andrade GE STO AMARO: diz que tem erro de digitação e palavras erradas e propõe revisão da 

Ata 

Presidente pergunta se tem alguém contra e todos dizem que não e é aprovada por aclamação 

-Nathalia do Núcleo fala sobre “O QUE É A REDE? ” 

--Barbara GE SÃO PAULO: Pergunta o que é a rede? 

--Nathalia explica o que é a rede 

Presidente pergunta se alguém tem mais pergunta sobre o item, Fórum diz que não 

Próximo item da pauta “RELATORIO DE GESTAO DOS JOVENS LIDERES SP” por Nathalia Lourenço, 

do Núcleo. 

Presidente dá adiantamento a próxima pauta e sugere para iniciar a próxima pauta como primeiro item de 

amanhã 

-Henrique Messias GE CAOQUIRA: diz que o assunto de diretrizes jovens talvez seja falado pela diretoria 

jovem na assembleia, assim o presidente diz que não será amanhã e sim domingo 

Fórum aprova a alteração da pauta   

Próximo item da pauta Rede Volante por Daniel Guarnieri do Núcleo 

--Renata GE MARECHAL EDUARDO GOMES: pergunta se é possível se abri 

--Presidente explica que isso deve ser  

--Natalia Freitas GE NEWTON BRAGA: diz que deve ter uma campanha 

--Presidente: pedir para a nacional adicionar  

--Carlos GE STO AMARO: pergunta que sobre sugestões de jovens do distrito tem que entrar nos 

parâmetros e levar para o fórum 



--Presidente diz que todo jovem ou grupo de jovem poder trazer deliberações ou projetos para o fórum 

Presidente conduz o próximo assunto e diz que vai juntar 2 assuntos falando sobre mudança dos parâmetros 

regionais e parâmetros nacionais 

--IVAN VALENTE GE TAMANDARE: Pergunta se pode criar um GT como a voz do fórum regional ao 

fórum nacional falando sobre as mudanças nos parâmetros  

 

Presidente pergunta se alguém é contra? 

Henrique Messias CAOQUIRA: 1- diz que não ficou claro que os parâmetros já vão ser votados no próximo 

fórum nacional? 2- Se sim, fica complicado e complexo ser decidido pelo fórum e que talvez seria melhor 

ser levado por um grupo de jovens ou pelo GT  

Ivan Valente GE TAMANDARE: diz que já foi discutido no encontro nacional sobre os parâmetros e 

disponibilizado online para todos os jovens lerem, e assim ele gostaria de criar o GT para levar ao fórum 

nacional. Pede para criar uma recomendação do fórum sobre a criação do GT 

Henrique GE CAOQUIRA: 

Vice pergunta se há alguém contra, Fórum aprova por aclamação 

Presidente diz que irá ter um tempo de conversa com as 3 chapas que estão concorrendo a diretoria regional 

de SP 

--Vice explica como será feita a conversa com as chapas 

“Cronograma – Versão Pública. 

 

Até 20:55 – Chapas devem se apresentar no local do debate. 

21:00 – 21:02: Introdução do momento 

21:02 – 21:07: Como você avalia a atual política de Proteção Infanto juvenil dos Escoteiros do Brasil? Que 

mudanças e ações você propõe para uma melhor proteção dos jovens da região de São Paulo? 

21:07 – 21:12: Como promover a diversidade na região São Paulo? Principalmente com o tema da UEB 

atual. 

21:12 – 21:17: Como valorizar a opinião do jovem na região. 

21:17 – 21:22: Qual a posição da chapa perante uma “Promessa alternativa” para ateus ou outras 

religiões/filosofias? 

21:22 – 21:27: Pergunta 5 (Feita pelo público)  

21:27 – 21:32: Pergunta 6 (Feita pelo público) 

21:32 – 21:34: Finalização do momento. 

Introduções 

 A cada rodada, uma chapa diferente começará respondendo. 

 As perguntas não serão direcionadas a uma chapa, somente. 

 Tempo de cada Chapa por resposta: 1 minuto e meio. 

 Será sinalizado o tempo restante de resposta da Chapa através de plaquinhas de 30 segundos e 10 

segundos, ministradas pelos organizadores do debate. 



Ordem das perguntas 

1) Faça parte da evolução > Grande Jornada > Por amor a São Paulo. 

2) Grande Jornada > Por amor a São Paulo > Faça parte da evolução. 

3) Por amor a São Paulo > Faça Parte da Evolução > Grande Jornada. 

4) Faça Parte da Evolução > Grande Jornada > Por Amor a São Paulo. 

5) Grande Jornada > Por amor a São Paulo > Faça Parte da Evolução. 

6) Por amor a São Paulo > Faça Parte da Evolução > Grande Jornada.” 

 

--Guilherme GE TAMANDARE: pergunta se pode fazer mais pergunta? 

--Presidente diz que há espaço para mais duas perguntas 

--Felipe Sales MONTE OLIMPO: pergunta quais são as perguntas que já foram escolhidas 

Vice lê as perguntas 

Yara Lopes GE BACURY: Diz que estão inscritos no total 150 jovens 

Raissa GE INAH DE MELLO: diz que amanhã só temos uma hora 

Yara Lopes GE BACURY: diz que não seria efetivo  

Lucas GE ROAMA: diz que os jovens que se inscreveram e tinha que ter vindo e ter esse comprometimento 

Vice abre para votação 

Hoje 37 

AMANHA 7 

Abstenções 5 

Vice delibera que será hoje 

Vice da andamento a conversa  

Jabs da Façapartedaevolução começa se apresentando 

Rose da Grande jornada se apresenta  

Bakos do Amor são Paulo se apresenta 

---- 

Jabs diz que já evoluiu e diz que tem uma política e que toma uma ação esperando que algo aconteça e de 

que tem uma proposta de criar um gt com profissionais psicólogos psiquiatras trabalhando com a região 

como voluntario juntando documentos para serem aplicados nos cursos e dando suporte ao GE para saber 

como tomar decisão sobre ser tomada 

Rose diz que quer parabenizar pelas perguntas e diz que se reuniu com a equipe e lê o escreveram sobre 

para não esquecer “a política de proteção infanto juvenil foi um marco na instituição e alguns pontos devem 

ser observados e realmente. É um programa único com atividades ... 

Bakos diz que fica à vontade ao falar sobre o assunto e diz que participou da conversa sobre no ECA com 

a participação da região, tem uma política que está mais em campo teórico e diz que é um assunto que deve 

ser abordado todo tempo, e diz que deve ser enfatizado nos cursos, encontros e distritos, embora há métodos 



sobre e é um assunto que deve ser tratado permanentemente e que eles têm um grande trabalho com os 

jovens e filho dos outros 

 

Vice lê a próxima pergunta 

Rose são 2 aspectos ação e formação a formação para a Grande jornada o tema não deve ficar restritos e 

deve ser mais conversado ação deve ser igual das bandeirantes, promover  

Igualdade de gênero paz e justiça 

 

Yara diz que a chapa participou da conversa temática e percebeu que ideia deve ser levado para os distritos 

e formação escoteira mostrar nos cursos e é um assunto que todo mundo fala e deve ser tratada na formação 

e que o adulto tem de mudar de opinião e que infelizmente são eles que estão impedindo e preciso mudar 

isso 

Jabs diz que a atual gestão já criou a equipe de escotismo para todos que vem trabalhando com todos os 

grupos com atividade e que podem ser adaptadas com as pessoas. Diversidade dentro do movimento 

escoteiro diz que como escotismo está aberto a todos e também deve tomar cuidado com adversidade e as 

pessoas que acreditam nos valores escoteiros são bem-vindos e as que não concordam não, acolher a todos 

e saber se toda diversidade  

Yara fala que cada vez mais o jovem é ouvido e diz que os fóruns estão contando com a participação de 

mais jovens e que isso deve ser levado ao grupos e distritos  

Ivan diz que a questão do jovem está como diretor jovem, a Comissão Pioneira toma decisão, e que a última 

gestão trabalhou muito isso e que agora eles querem criar uma equipe e vai ter uma diretoria de projetos 

estratégicos com a maioria vai ser jovem 

Rose diz que a diretoria jovem não planejou nada, e que agora toda diretoria terá um adjunto jovem e quer 

usar o sigue para ouvir os jovens 

Ivan diz que é uma política nacional e que vai vir para a região e que acredita tanto que inclusive o Adriano 

vai liderar a equipe e estudo e diz que o movimento escoteiro para o jovem e que acredita que essa promessa 

alterativa é muito boa 

Rose diz que é a nível nacional e que não decidem, e que tem uma equipe que o coordenador é o Rubem 

Tadeu junto com o CAN e que vão fazer acontecer e que a grande jornada quer que dê certo e que não deve 

ter diferença e querem a união de todos e a promessa alternativa não tem intuito de ajudar o ateu são 

diversidade de religião e quer algo sobre ateu 

Bakos diz que cabe um esclarecimento diz que a promessa alternativa não é para ateus e diz que é para um 

deus superior que a pessoa acredita, promessa de ateu tem que passar por uma conversa muito mais 

profunda. Assim é uma adaptação para as outras religiões 

 

Vice pergunta quais são as perguntas solicitadas pelo fórum, recebe as perguntas e faz uma proposta para 

ser 1 minuto de respostas para cada uma das 4 perguntas  

Barbara GE SÃO PAULO: diz que quer saber o CENSO dos escoteiros da região (sexo, cor, etc.)  

Jabs diz que existe dentro da proposta de ter de buscar através de gráficos e como é o comportamento e 

público dentro do ME não só de jovens e também adultos, qual faixa etária de cada pessoa no sigue, e cada 

tipo de pessoa que tem dentro do ME e diz que ao decorrer nos 3 anos fizeram bastante pesquisas e a ideia 

é sempre trazer para o público, gráficos resumindo o que foi pesquisado 



Rose diz que a Diretoria administrativa da Grande jornada e diz que terá um banco de dados e diz quer 

saber tudo sobre os associados e vai manter no site um banco de dados sobre quantas mulheres quantos 

homens, lis de outros, escoteiro e já está na proposta 

Bakos diz que toda gestão tem que ter como princípio conhecer a clientela e diz que se restringe as 

informações do sigue, e diz que terá uma equipe no caso o portal social escoteiro para ter uma interatividade 

com os distritos escoteiros para que possam melhorar a aplicação do programa para saber com eles irão 

trabalhar e que uma gestão deve melhorar  

 

Bakos diz que irão estabelecer novas formas e novos canais de comunicação para alcançar os GEs e distritos 

e que irão ter uma comunicação rápida e direta com toda a base e terá esse contato para saber aonde ir e a 

comunicação terá inúmeros canal para promover essa comunicação efetiva 

Jabs fala dos comissários distritais diz q a chapa eleita iria fazer uma restruturação das bases formando os 

distritos e diz que fizeram o seminário dos comissários para eles saberem o comissário faz e abrira o 2º 

seminário para mostrar as pessoas que queiram ser comissários vão para aprender sobre e convidou os 

jovens para  

Rose diz que foi comissária 3 anos e diz que não viu deficiência na comunicação e diz que pode melhorar 

em cima da pergunta e trabalhar mais em cima dos comissários e aumentar essa comunicação e diz que 

recebeu todas as informações e que irá trabalhar na melhoria do mesmo 

Jabs diz que tem 32 distritos destes 30 tem formadores e diz que foram nomeados 42 DCBs e isso não 

acontecia a muito tempo, descentralizou, reviu os cursos com a nacional e foi trazido para SP o cf1 e cf2 

para facilitar para os escotistas terem acessos e dará continuidade e alcançar todos os distritos tenham 

formadores, e diz que nem todos os adultos tem perfil para formador, e quer voltar e dizer q todos o 32 tem 

formadores 

Rose diz que em 2013 e diz q o Robson fez levantamento e o levantamento está defasado e diz que tem 

gente não tem competência para ser formado e irá até os distritos para saber o por que não há formador 

naquele distrito 

Bakos diz que a formação é uma preocupação da chapa dele e diz que embora houve a descentralização dos 

distritos. E diz que irá dentro da formação irá criar 6 equipes para discutir sobre os manuais e grade previstas 

e diz que a formação irá dar o tom do ME e que se formar mal os escotistas e dirigentes não terá uma 

formação boa e uma base boa dentro do ME 

Vice agradece as chapas  

Vice diz que terá a leitura do pacto jovem para o fórum e chapas e assim procede na leitura 

Presidente encerra a primeira sessão 

_____________________________________________________________________________ 

Presidente dá início da segunda sessão 

Comissão de Escrutínio - Yara e Carlos 

Apresentação e Eleição dos Candidatos ao NRJL-SP 2016: 

Fernando Jorge Silveira – Comunicador 1 ano, Michael Pereira de Oliveira – Comunicador 1 ano, Fernando 

Sanches de Oliveira – Coordenador 2 anos, Vinicius Botelho – Coordenador 2 anos, Raphael de Taranto – 

Comunicador 2 anos. 

Votos: 

Fernando Jorge Silveira – 33 votos 

Michael Pereira de Oliveira – 30 votos 



Abstenções – 2 votos 

Vinicius Botelho – 33 

Fernando Sanches de Oliveira – 19 votos 

Abstenções – 13 votos 

Raphael de Taranto – aclamação 

Ivan Benigno lança candidatura para suplente do Raphael- aprovado por aclamação 

Eleitos: 

Para o Núcleo: Fernando Jorge Silveira, Vinicius Botelho e Raphael de Taranto. 

Para suplência: Michael Pereira de Oliveira, Fernando Sanches de Oliveira e Ivan Benigno. 

 

Apresentação e eleição dos três candidatos ao FNJL-2016 

Nathalia Lourenço 

Yara Lopes 

Fernando Sanches 

Mariana de Marchi retira a candidatura e fica como 1ª suplente 

Ivan Valente da Costa – 2º suplente 

Michael Pereira de Oliveira – 3º suplente 

 

Aprovação por aclamação 

Nathalia Lourenço conduz a aprovação das Diretrizes da Diretoria Jovem 

“Diretrizes da diretoria jovem 

Características: 

-O Diretor(a) jovem deverá ter entre 18 a 26 anos incompletos, podendo ter no máximo 24 anos quando 

assumir o cargo. 

-O Diretor(a) jovem deverá ser um escoteiro, ativo no movimento escoteiro, residente no estado de São 

Paulo. 

-O Diretor(a) Jovem deve ter completado ao menos dois anos de registro consecutivos antes de assumir o 

cargo 

-Será escolhido por meio de um processo seletivo, e caso não haja inscritos, será recomendado pelo atual 

Diretor(a) Jovem e Adjunto(a) e Núcleo Regional 

-Não poderá exercer mais de duas funções de liderança dentro do movimento escoteiro no nível regional, 

para que isso não tenha sua produtividade prejudicada 

-O mandato terá duração de dois anos, sendo o primeiro ano como adjunto do(a) atual diretor(a) jovem e o 

segundo ano como diretor(a) jovem. 

São funções do(a) Diretor(a) Jovem: 

-Estar presente nas reuniões da diretoria regional, representando os jovens e membros juvenis do estado 

-Manter contato com o Núcleo Regional e Comissão Pioneira para discussões, encaminhamento de projetos 

e troca de informações, atuando em consonância com estas instâncias de representação juvenil. 

- Manter os jovens da Região São Paulo cientes dos trabalhos desenvolvidos, por meio de relatórios 

periódicos (um a cada duas semanas) a serem divulgados nos veículos oficiais da Rede Nacional de Jovens 

Líderes - SP. 

-Organizar, com apoio dos Comissários Distritais e membros da rede, os fóruns distritais. 



-Apresentar todo ano um relatório sobre os trabalhos desenvolvidos. 

-Apresentar a cada dois anos um planejamento estratégico, com as táticas de desenvolvimento dos 

trabalhos, além de descrições dos projetos atuais e futuros 

-Colaborar na realização de processos seletivos que envolvam membros jovens ou jovens líderes 

São funções do (a) diretor (a) adjunto (a): -Auxiliar o trabalho do (a) diretor (a) jovem com os projetos e 

tarefas. 

-Substituir o (a) diretor (a) jovem em reuniões e eventos quando necessário. 

Processo Seletivo 

-Um processo seletivo será realizado uma vez ao ano para escolher o(a) novo(a) Diretor(a) Jovem ou dois 

Diretores(as) Jovens caso haja renúncia do cargo. 

-O processo será elaborado pela atual Diretoria Jovem em conjunto do atual Núcleo Regional de Jovens 

Líderes - São Paulo. 

-Serão levados em conta na escolha da nova Diretoria Jovem os seguintes quesitos: 

-Participação ativa dentro do movimento escoteiro 

-Participação ativa na Rede Nacional de Jovens Líderes 

-Capacitação e formação 

-Processo seletivo deverá ser realizado de forma transparente, para que todos os participantes tenham as 

mesmas chances” 

Votação: 

Recusa das atuais Diretrizes e criação de um GT para uma nova apresentação – 19 

Contra – 24 

Abstenções – 9 

Alterações: 

Supressão da obrigatoriedade de dois anos de registro – aprovado por aclamação 

Data para o processo seletivo: prazo de dois meses antes do congresso regional e fórum– aprovado por 

aclamação 

 

Aprovação sem a criação do GT, aprovação e criação do GT ou não aprovação: 

Aprovadas as Diretrizes com as alterações e criação do GT. 

Apresentação da Mariana de Marchi sobre sua candidatura a coordenadora do Núcleo Nacional – aprovada 

por aclamação 

Apresentação do Raphael de Taranto e do Alan Barzilay sobre o Saiaço. 

Pedido de encaminhamento de alteração do POR ao CAN sobre a saia não ser apenas vestimenta feminina 

– aprovado por aclamação 

Criação de um GT para levar ao Fórum Nacional uma carta sobre o assunto – aprovado com 48 votos 

Apresentação da Natália Freitas sobre seu Projeto “Inserção Juvenil na Região de São Paulo” a ser levado 

ao Núcleo para posterior apresentação à Região – aprovado por aclamação 

Aprovação por aclamação para o Fórum continuar do lado de fora do prédio municipal, devido ao horário 

Leitura por Bárbara Campos GESP 01/SP e Raphael de Taranto Avanhandava 04/SP da Carta de 

Posicionamento da RNJL quanto ao tema anual “Diversidades que nos unem”. 

 

 



 

 

“Carta de Posicionamento RNJL-SP - “Diversidade que nos Unem” 

 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016. 

Caras e caros, 

 

           No dia 20 de fevereiro, na Casa do Escoteiro de São Paulo, foi promovido pela Rede Nacional de 

Jovens Líderes – SP uma Conversa Temática sobre o tema Anual dos Escoteiros do Brasil para 2016: 

“Diversidades que nos unem”. Como produto deste evento, foi redigida esta carta de posicionamento com 

o objetivo de expor ao Fórum Regional de Jovens Líderes os pontos levantados, para que dessa maneira 

possa ser levado à apreciação do Congresso Regional e, posteriormente, do Congresso Nacional Escoteiro. 

                   

Durante o evento, que promoveu uma conversa com intensa troca de experiências tanto nos 

âmbitos pessoais quanto nos das UELs, o grupo que participou da Conversa Temática notou a amplitude 

do entendimento da palavra “diversidade” e com isso o alcance do tema “diversidades que nos unem”. Em 

meio aos diversos significados para a palavra e sua aplicação, foi levantado durante a conversa que: 

entendemos diversidade em âmbitos como desigualdade social, de gênero, de etnia, de orientação sexual e 

muitos outros. 

 

Com isso, em meio a discussão acerca da inclusão do que é dito “diverso” dentro dos Escoteiros 

do Brasil, surgiram dúvidas sobre como isso tem sido desenvolvido na nossa Instituição. A falta de 

representatividade feminina nos diversos níveis de tomada de decisão, como por exemplo o Conselho de 

Administração Nacional, e a baixa representatividade negra como um todo, reforça estigmas que queremos 

combater. 

 

 A falta de norteio sobre o tema, de materiais sobre como trabalhá-lo e o fato de não ser abordado 

em cursos de formação abre um leque perigoso de reações, podendo ser tratado de maneira desorientada 

por dirigentes e escotistas, gerando desconforto e reforçando preconceitos estereotipados, eventualmente 

levando o jovem até mesmo a sair do Movimento Escoteiro. 

            

Sentimos que diversidade e outros temas estão presentes na sociedade e são levantados 

principalmente por jovens como nós, que buscamos através dos ideais escoteiros a melhor maneira de 

inclusão dentro do nosso meio. Nos vemos impotentes quanto ao tema, pois, em suma, não há espaços o 

suficiente para debatermos este e outros assuntos com a comunidade Escoteira e suas lideranças nem há 

estudo e preparo para colocarmos em prática o trabalho sobre um tema demasiado importante para todos. 

 

           Tendo em vista a problemática quanto ao tema e a nossa vontade de proporcionar, com a ajuda da 

Instituição, um Escotismo inclusivo, solicitamos: 

 

 Melhor explanação dos objetivos e foco do tema, afinal “diversidade” é uma palavra muito ampla; 

 A criação de materiais sobre o assunto e como deve ser feita sua abordagem. Para tal, sugerimos 

que seja montado um grupo de trabalho para estudar o assunto e sua aplicação; 

 Que o incentivo à convivência seja colocado acima da necessidade de aceitação, pois assim se 

formarão vínculos mais fortes e naturais entre todos, impedindo a interpretação de diversidade 

como “aquilo que é diferente”; 

 A inclusão do tema nos Cursos de Formação, além de torná-los dinâmicos, atrativos e práticos. É 

necessário também que o Formador passe por um processo de capacitação para abordar da melhor 

maneira possível com os futuros e atuais Chefes sobre esse assunto sensível e importante na 

sociedade; 

 Que a Instituição busque compreender a situação da intolerância dentro do Movimento para 

melhor determinar seu foco na promoção da diversidade. Sugerimos um estudo online e anônimo 

sobre abusos e absurdos em quaisquer âmbitos escoteiros; 

 Para que tudo isso seja construído corretamente e respeitando os Direitos Humanos propomos a 

criação de uma Equipe Nacional de Diversidade e Inclusão. Esta equipe, por sua vez, além de 

fomentar as propostas expostas acima, trabalharia também de maneira transversal, auxiliando o 

tema em todas as outras equipes e grupos de trabalho dentro da Instituição; 

 Fortemente recomendamos que os Escoteiros do Brasil estabeleçam convênios com instituições 

da sociedade civil e demais âmbitos para promoção de troca de experiências e materiais de 

literatura. Bem, como estabelecer uma rede para promoção deste debate com outras ONGs. 



 

Sempre Alerta para Servir o Melhor Possível, 

 

Rede Nacional de Jovens Líderes - São Paulo” 

Sugestão de alteração por Raissa Ribeiro - Ebenezer 44/SP: ao invés de “opção sexual”, colocar “orientação 

sexual”. Aprovada por aclamação. 

Carta aprovada por aclamação para ser levada a Assembleia Regional. 

Ivan: agora que temos bastante espaço, temos poucas pessoas que o aproveitam. São Paulo tem muitas 

vagas em diversos eventos e poucos são os candidatos. 

Nathalia – Jean Philippe Cousteau 173: por exemplo: Mensageiros da Paz. 

Mariana de Marchi: as pessoas precisam mudar, não podem ser sempre as mesmas. 

Guilherme: sugiro a criação de um programa de tutores para a RNJL SP – aprovado por aclamação. 

Mariana e Nathalia apresentam o Coletivo Feminista Escoteiro e sua primeira ação, que irá levar uma jovem 

ao Congresso Nacional Escoteiro. 

23h24m: Fórum finalizado. 


