
XV Fórum Regional de Jovens Líderes 
São José do Rio Preto 
25 de março de 2017 

Aos vinte e cinco do mês de março (25) de dois mil e dezessete (2017), em São 
José do Rio Preto, instalou-se o décimo quinto Fórum Regional de Jovens Líderes, 
conforme o edital de publicação publicado em (data), a ordem do dia para a primeira 
Sessão:  
1.Posse da mesa diretora dos trabalhos;  
2.Leitura e aprovação da Ata do XIV Fórum Regional de Jovens Líderes;  
3.  Relatório da Gestão 2016 e prestação de contas;  
4.Projetos;  
5.Jovens líderes no COMJUVE, CONSEMA, Conferência Escoteira Interamericana e 

Fórum Interamericano de Jovens e Treinamento Interamericano de Liderança, 
6.Encontro Nacional de Jovens Líderes;  
7.Apresentação de candidatos ao Núcleo Regional de Jovens Líderes.  

O Fórum Regional de Jovens líderes iniciou-se às nove horas (9:00) com o anúncio 
feito pela Diretoria Regional da Região São Paulo sobre a criação do Conselho 
Regional Jovem, através da resolução regional 01/2017. O conselho será composto 
pelo Diretor Regional Jovem e seus adjuntos, membros eleitos do Núcleo Regional 
de Jovens Líderes e pelo Presidente da Comissão Pioneira Regional. Com o objetivo 
de fortalecer os laços e fomentar o empoderamento juvenil nos processos de 
tomada de decisão dentro do movimento escoteiro e fora dele. Essa resolução é 
parte de um dos compromissos da gestão atual de governança participativa. 

‘’RESOLUÇÃO REGIONAL 01/2017 CRIA O CONSELHO REGIONAL JOVEM 
Considerando: a) Que é de competência da Diretoria Regional criar Conselhos de 
apoio à Diretoria Regional e fixar-lhe as atribuições, conforme o disposto no art. 25, 
inciso I, do Regulamento Regional; b) Que é um dos compromissos desta Gestão 
Regional praticar um modelo de governança participativo, baseado na Missão e 
Visão do Movimento Escoteiro; c) É preciso fomentar o Empoderamento Juvenil nos 
processos de tomada de decisão dentro e fora do Movimento Escoteiro. a 
DIRETORIA REGIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e 
Regulamento da União dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo, resolve:  
Art. 1º - Criar o Conselho Regional Jovem, de caráter consultivo e de apoio aos 
trabalhos desenvolvidos pela Diretoria Regional.  
Art. 2º - O Conselho Regional Jovem será composto pelo (a) Diretor (a) Regional 
Jovem e seu/s (sua/s) Adjunto/s (a/s); pelos membros eleitos do Núcleo Regional de 
Jovens Líderes e pelo (a) Presidente da Comissão Pioneira (CP) Regional. 
Parágrafo único – O Conselho Regional será presidido pelo Diretor (a) Regional 
Jovem, e na sua ausência, por seu (sua) Adjunto (a). 
 Art. 3º - O Conselho Regional Jovem deverá se reunir, ordinariamente, ao menos 
uma vez por quadrimestre, e suas reuniões serão convocadas e presididas pelo (a) 
Presidente do referido Conselho.  
Art. 4º - Caberá aos conselheiros do Conselho Regional Jovem, em até 90 dias a 
contar da data de publicação da presente Resolução, elaborar e apresentar à 
Diretoria Regional o Regimento Interno deste Conselho para aprovação. Parágrafo 
único - O Regimento Interno do Conselho Regional Jovem deverá contemplar, 
obrigatoriamente, a forma de representação dos Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior 
no presente Conselho.’’ 

Após, a da Mesa Diretora do XV Fórum Regional de Jovens Líderes é aberta pelo 



Fernando Kobaia, comunicador do Núcleo da Rede de Jovens líderes, com o 
primeiro item da pauta Eleição e posse dos membros da mesa Diretora dos 
trabalhos  na seguinte ordem:  
1.Eleição do Presidente da mesa, preferencialmente membro jovem: Candidato 

David Beraha (G.E. Avanhandava), eleito por aclamação.  
2.Eleição do vice-presidente: Candidatos Nathália Lourenço (G.E. Jean Philippe 

Cousteau) e Carlos Nunes (G.E. Santo Amaro), Carlos recebeu sete (7) votos e 
Nathalia recebeu  trinta e um (31), sendo eleita à mesa.  

3.Eleição do primeiro e segundo secretários: Candidatas: Isabella França (G.E. 
Santo Amaro) e Carolina Ikuta (G.E. Falcão Peregrino), ambas eleitas por 
aclamação.  

4.Comissão de escrutínio: Dominique Vieira (GE Jean Philipe Costeau), Hareline 
Belotti (GE Newton Braga) e Barbara Ribeiro (GE Profª Inah de Melo)  

Dando seguimento a pauta do Fórum, o presidente David Beraha, questionou ao 
plenário sobre a possibilidade de dispensa leitura da ata do XIV Fórum de Jovens 
Líderes, visto que a mesma foi disponibilizada com antecedência no site da região 
de São Paulo, sendo aprovado. Weslley Soldera (G.E. Jaguaretê) questionou se a 
leitura da ata não é obrigatória. O presidente da mesa respondeu que consultou o 
plenário sobre a leitura do documento, mas, ninguém se opôs à não-leitura da 
mesma. Colocou-se em votação a aprovação da ata, sendo: vinte e sete (27) votos 
para aprovação da ata e dezesseis (16) abstenções e doze (12) votos contra.  

Terceiro item: Relatório de gestão 2016-2017: O relatório foi apresentado por dois 
representantes do atual núcleo gestor da Rede de Jovens Líderes, Fernando Kobaia 
e Vinicius Botelho. Citaram o aumento de pessoas envolvidas na rede, pesquisa 
para um trabalho melhor, cronograma de postagem, capacitação da rede, conversas 
temáticas, 3º Encontrinho da Rede Regional, GT Diversidades, atividades do último 
bimestre de 2016, reuniões com a pasta jovem, primeiro trimestre do ano de dois mil 
e dezessete (2017), Relatório de gestão, melhor disposição de documentos, ônibus 
para assembleia – com custeio parcial da pasta jovem, atualmente existem 48 
jovens líderes em cargos regionais, e por fim avaliou-se o cenário atual que é de 
uma rede integrada, capacitada, empoderada e com uma melhor relação com a 
diretoria regional.  

Esgotando tal assunto, houve a leitura do Edital de convocação pela vice-
presidente, Nathalia Lourenço. O Presidente David Beraha perguntou ao plenário se 
a pauta pode ser aprovada como está. Raphael de Taranto (G.E. São Paulo), propôs 
que o fórum acabasse quarenta e cinco (45) minutos mais cedo devido a 
transferência ao local da Assembleia Regional e para dar tempo aos delegados 
poderem almoçar e fazer o check in e justificou que esse tempo será restituído ao 
fórum na sessão noturna. Foi colocado em votação, se todos aceitariam a alteração 
do cronograma, sendo cinquenta e um (51) votos a favor, um (1) voto contra e uma 
(1) abstenção.  

Após, o presidente pediu ao plenário que levantasse a mão para que se pudesse 
contar os votos válidos. Sendo 57 votos válidos.  

A vice-presidente Nathalia sugeriu outra mudança no cronograma: alterarmos a 
apresentação dos candidatos do núcleo pelo tópico de projetos, assim conseguimos 



acabar no horário previsto. Sugestão aceita por aclamação.  

Dando seguimento à pauta, Prestação de contas do Núcleo Regional. Foi 
apresentado pelo membro do núcleo, Raphael Taranto, a prestação de contas da 
gestão 2016-2017 do núcleo regional. O orçamento da pasta era de nove mil e cem 
reais (R$ 9.100,00), sendo: Comissão Pioneira responsável por três mil reais (R$ 
3.000,00),Diretoria Jovem três mil reais (R$3.000,00) e o Núcleo de Jovens Líderes 
três mil reais (R$: 3.100,00) saindo da quantia de três mil reais do Núcleo: Subsídio 
para o Encontrão de Manaus: dois mil novecentos e dezesseis e quarenta centavos 
(R$ 2.916,40), Banner cinquenta reais (R$ 50,00) e subsídio do ônibus para o XV 
Fórum Regional de Jovens líderes em São José do Rio Preto foram sessenta e seis 
reais (R$: 66,60). Também apresentaram valores referentes à:  I) 1º Encontro de 
capacitação, ocorrido em junho de 2016 com a participação de vinte (20) jovens e  
catorze (14) adultos, despesa total de quinhentos e oitenta e sete e setenta e seis 
centavos (R$: 587,76); II) 3º Encontrinho da rede, ocorrido em agosto de 2016, com 
a participação de sessenta e nove (69) pessoas sendo quarenta e dois (42) jovens e 
vinte e sete (27) escotistas. Gerando lucro de quatrocentos e setenta e quatro reais 
e cinquenta centavos (R$: 474,50). A avaliação dos participantes foi de oitenta por 
cento (80%) excelente e dezoito por cento (18%) bom.  

Sexto Item da pauta: Projetos: I) Raphael e Taranto: ‘’Jovens líderes nos distritos’’ – 
catorze (14) jovens indicados. Sendo um jovem por distrito, com trabalho 
diretamente ligado ao núcleo gestor, possibilitando conversas temáticas nos distritos, 
e a parceria Capacitação de jovens líderes e Escoteiros Brasil; II) Daniel Guarnieri, 
também membro do Núcleo da Rede de Jovens Líderes: ‘’Rede volante’’: Fóruns 
distritais, informação precisa chegar nos distritos para futuramente ter uma rede 
volante, projeto responsável pela criação do projeto anterior apresentado - ‘’Jovens 
líderes nos distritos’’; III) Fernando Kobaia: ‘’Inserção nas pastas jovens’’ para ter 
que os jovens possam ter a experiência de trabalhar na região; IV) Vinicius Botelho:  
‘’Conversa temática’’: Conversas que acontecem no escritório regional e discutem 
assuntos relevantes ao movimento escoteiro, com a participação de jovens e muitos 
adultos; V) Raphael de Taranto: ‘’Livre para ser eu mesmo’’: Capacitação do terceiro 
(3º) e décimo sétimo (17º) distritos, mais atividades desse projeto acontecerão 
nesses distritos e se houver sucesso pretendem replicar para toda região de São 
Paulo. Após a finalização de sua apresentação, Raphael de Taranto levantou uma 
questão de ordem para explicar o que é o projeto ‘’Livre para ser eu mesmo’’, e 
explicou que visa a autoestima e autoconfiança corporal, uma parceria com o 
movimento bandeirante e a empresa Dove, a Aplicação em pioneiros e chefes para a 
desconstrução de estereótipo.  

Sétimo Item: Candidatos ao núcleo regional: O presidente da mesa, chamou os 
candidatos ao núcleo regional de jovens líderes, e o primeiro a se apresentar foi  o 
Rafael Roda (G.E. Yanomami), que disse não ver aplicabilidade na operação game 
over, e pretende maior exploração do pilar social e ser ativo em todos os pilares da 
rede, a sua concorrente na vaga de coordenador (a) do núcleo, Julia Falcone (G.E. 
São Paulo) disse que discorda da opinião do Rafael Roda em relação a operação 
Game Over, pois por mais que seja muito pouco tempo, ter como meta essa ação 
pode ser relevante para o empoderamento do jovem, pois a rede é importante, pois 
naturaliza o protagonismo juvenil. Fortalecimento da rede, unir mais a pasta jovem. 
E então, se apresentaram as candidatas a comunicadoras do núcleo, começando 



pela Raíssa Ribeiro (G.E. Ebenezer) que disse querer dar continuidade ao trabalho 
do núcleo atual, continuidade nos grupos, maior participação dos jovens. Seguida 
pela outra candidata, Midian (G.E. Marechal Rondon) que relatou desejo por maior 
divulgação das informações da rede, ver o que a rede sempre precisa e tentar 
ajudar, ouvir mais o jovem. Pois acredita que a rede ajuda na formação do membro 
jovem. Após a finalização das apresentações, o presidente da mesa avisou que 
somente havia ocorrido a apresentação dos candidatos e a votação seria na sessão 
noturna. O item que se seguia na pauta: Jovens líderes no COMJUVE, CONSEMA, 
Conferência Escoteira Interamericana e Fórum Interamericano de Jovens e 
Treinamento Interamericano de Liderança: Raphael de Taranto: Treinamento 
Interamericano de Liderança, contou um pouco da sua experiência, teve palestras 
sobre liderança, MOP, Impacto Social, falou sobre o processo seletivo e a defasada 
divulgação do mesmo. Julia Falcone (G.E. São Paulo) está representando o 
Conselho da Juventude do Município de São Paulo, justificou a ausência do titular 
Victor Simão. E leu o seguinte texto: 
‘’O que é o COMJUVE? O Conselho Municipal dos Direitos da Juventude é 
composto por conselheiras e conselheiros da sociedade civil e do poder público, 
com caráter autônomo, permanente, consultivo e fiscalizador da política municipal de 
atendimento aos direitos do jovem, e está ligado à Coordenação de Políticas para 
Juventude, órgão da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. O objetivo do 
Conselho é elaborar, fomentar e fiscalizar políticas públicas municipais para a 
juventude, em colaboração com os órgãos públicos municipais. Além disso, o 
Conselho tem como missão estimular a participação do jovem junto aos órgãos 
municipais, desenvolver pesquisas e estudos, promover e participar de cursos, 
seminários, congressos e quaisquer outros eventos ligados à juventude na cidade de 
São Paulo. Movimento Escoteiro e COMJUVE Desde agosto de 2015 a Região 
Escoteira de São Paulo ocupa a cadeira de Saúde e Meio Ambiente no Conselho 
Municipal dos Direitos da Juventude (CMDJ) de São Paulo. Hoje, o escotista Victor 
Simão, do 325° GE Lobo Solitário, ocupa a cadeira no Conselho, tendo como 
suplente a pioneira Júlia Falcone, do 1° GE São Paulo. Dessa forma, é 
importantíssimo que a comunidade escoteira esteja atenta a todas as ações do 
CMDJ, tendo uma voz ativa e consciente na proposição, coordenação e 
desenvolvimentos de projetos, além de que se a comunidade escoteira é composta, 
majoritariamente por jovens, é a esses jovens que o CMDJ está a serviço. Propostas 
de ação dos conselheiros atuais · Apresentação do Conselho Municipal dos Direitos 
da Juventude (CMDJ); · Apresentação do Plano Municipal da Juventude (PMJ); · 
Divulgação das atas de todas as reuniões, ordinárias e extraordinárias, para a Rede 
de Jovens Líderes - São Paulo; · Desenvolver enquete sobre as demandas dos 
jovens líderes quanto à atuação dos conselheiros, seus representantes, no CMDJ; · 
Organização de evento municipal para a divulgação do CMDJ à comunidade jovem 
do município de São Paulo. Plano Municipal da Juventude (PMJ) – PL. nº 604/2016 
O PMJ é um Projeto de Lei que visa propor políticas públicas voltadas a jovens 
paulistanos de 15 a 29 anos em consonância com os seguintes eixos: emancipação 
e autonomia juvenil, bem-estar juvenil, desenvolvimento da cidadania e organização 
juvenil, apoio a criatividade juvenil, reconhecimento das diversidades, combate à 
violência e toda a forma de opressão. O PMJ tem sido a pauta principal do 
Conselho, pelo menos no último ano, e agora está na fase de encaminhamento para 
a plenária (na câmara dos vereadores) para ser aprovado ou não. Dessa forma, os 
esforços dos conselheiros têm se voltado para reunirem-se com os vereadores para 
lhes apresentar e explicar o PL, em busca de seu apoio, na hora da votação.’’ 



Raphael de Taranto falou sobre o CONSEMA, pois a Titular Anita Valente da Costa 
não pode estar presente e mandou o seguinte texto: 
“Sobre a participação no Consema Infelizmente não pude estar no fórum de jovens 
esse ano, gostaria muito de estar ai, principalmente para fazer o repasse sobre a 
participação da Rede no CONSEMA, então através de um texto vou tentar contar a 
experiência de como é participar das reuniões e qual é a importância da UEB - 
Região São Paulo, ter uma vaga nesse conselho. Mas o que é o CONSEMA? É o 
Conselho Estadual do meio ambiente que tem como objetivo apreciar e aprovar os 
planos e programas de Meio Ambiente do estado, de forma que seja uma ferramenta 
para mediar os conflitos entre os conselhos regionais e do meio ambiente (peguei do 
google, porque né?). Bom primeiro quero deixar claro que o representante legal da 
nossa Instituição é o Thiago Sampaio, eu vou nas reuniões voluntariamente para 
auxiliá-lo sobre as temáticas ambientais que são discutidas nas reuniões. Fui 
escolhida pelo Núcleo de Jovens Líderes, devido a minha formação acadêmica e ao 
meu envolvimento na área ambiental. E o que isso quer dizer? Quero reforçar que 
as reuniões do CONSEMA são abertas para qualquer pessoa que tenha vontade de 
contribuir com seu conhecimento, portanto se você tem vontade de participar as 
datas são disponibilizadas no site e as reuniões são abertas para todos, ou se quiser 
só filar um chá com bolachas, também têm! Por mais que eu não seja a 
representante direta, o Thiago me manda tudo que é encaminhado pelo conselho, 
como as datas das reuniões, datas de audiências públicas, de eventos relacionados 
ao meio ambiente e assim por diante. Ele está sendo um ótimo representante, 
estuda sobre os temas e o que consigo acrescentar encaminho materiais para ele 
manja mais do assunto. A entrada da UEB em um conselho desse porte, faz com 
que a instituição contribua diretamente para as tomadas de decisões no estado de 
São Paulo, além de fazer contato com outras Instituições. Como a UEB faz chapa 
com outra ONG (Ecophalt), que é de uma chefe escoteira, é preciso que a 
comunicação entre ambas sejam muito bem ligadas, para na hora da votação e 
colocação de alguns argumentos, seja expostos e contemplados a opinião das duas 
ongs. O mandato vigente da composição do conselho é de dois anos, o qual as ongs 
interessadas podem se eleger até duas vezes seguidas... há, o Conselho 
disponibiliza apenas 6 cadeiras para ongs (podendo ela ter chapa com 
representação dupla ou não). Esse número é bem pequeno, o que faz com que 
muitas vezes o interesse ambiental de fato não seja firmado e que os interesses do 
governo do Estado atual, sempre sejam cumpridos em pró dessa falso 
desenvolvimento que abre brechas para degradar o meio ambiente (essa é minha 
opinião). O CONSEMA requer um conhecimento ambiental, mas acima de tudo, 
requer envolvimento político. E preciso muito jogo de cintura para conseguir alguma 
coisa, das reuniões até agora, todas as votações em que as ongs levam algum 
assunto para ser votado todas foram perdidas, além de ter um desrespeito com os 
representantes, fazendo sempre insinuações negativas contra os ambientalistas, 
esquecendo que ambientalismo é um movimento, mas esses ambientalistas 
sentados também são biólogos, gestores ambientais, advogados ambientais, entre 
outras pessoas da área. Fora as reuniões mensais, existem grupos temáticos o 
quais são levados temas a serem discutidos e as decisões tomadas são levadas 
para o Conselho. Nossa chapa é da comissão da Biodiversidade. A experiência de 
ser convidada pela rede a participar desse conselho, fez com que eu aprendesse 
muito sobre política e ampliou o meu senso crítico sobre o que as ongs devem 
melhorar para conseguirem o que querem, vejo que falta muito jogo de cintura e a 
“birra” instalada entre elas e os outros órgãos presentes, faz com que elas não 



tenham o seu reconhecimento merecido pelo estado. Como a UEB é uma ONG que 
trabalha mais com educação ambiental o conflito de interesses lá dentro é muito 
menor. Já falei demais, se quiserem saber mais podem vir falar comigo, boa reunião 
pra vocês meus queridos! Beijos no Core”  
Nathalia Lourenço e Daniel Guarnieri falaram sobre a Conferência Escoteira 
Interamericana, citando a defasagem na divulgação e que o processo seletivo 
precisa ser feito de outra maneira. Explicou que o Fórum Interamericano é no 
mesmo molde do Fórum Mundial e que a Conferência e o fórum não acontecem ao 
mesmo tempo. O objetivo dele também é de capacitar. Durante o período da manhã 
são dadas oficinas e os processos decisórios são no período vespertino. Explicou 
que são quatro delegados por instituição, não necessariamente por país, pois 
existem países como o Canadá que existem duas instituições nacionais de 
escoteiros. O evento acontece uma vez a cada três anos, em inglês/ espanhol. As 
oficinas foram: Capacitação KAIICID focado em promoção a paz, maior diálogo e 
superação de diferença. Visão 2023 da WOSM escrita em 2014, escotismo maior e 
mais relevante, instituição de jovens no mundo, plataforma juvenil. Daniel Guarnieri 
complementou  apresentando sobre a plenária, em que no primeiro momento foi 
discutido sobre as regras do fórum, recomendações e articulação com outros países. 
No segundo dia, havia a apresentação das propostas e eleição do novo núcleo 
Interamericano e foram eleitos. E ressaltou a bagagem que cada pessoas traz desse 
tipo de evento e o quanto a visão de escotismo varia de país para país. O presidente 
levanta a plenária se a Isabella França pode falar sobre a sua participação no 
CONANDA, pois por ser uma representação em nível nacional não foi colocado na 
pauta, e é decidido por aclamação. Isabella diz que o CONANDA significa Conselho 
Nacional de Defesa das Crianças e dos Adolescentes na qual, os Escoteiros do 
Brasil no ano de dois mil e dezesseis (2016) conseguiram a homologação de sua 
participação efetiva no Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente com direito a participação ativa com voz e voto, podendo assim mandar 
suas demandas para discussão no CONANDA.  

Oitavo item: Encontro Nacional de Jovens Líderes de 2016, apresentado pelo 
Núcleo gestor da rede de jovens líderes. Vinicius Botelho falou sobre o processo de 
seleção dos participantes que podem ir ao Encontrão, sentiram a rede de São Paulo 
muito evoluída comparada com as outras redes do resto do Brasil. O Raphael de 
Taranto falou que objetivo do Encontrão é absorver as pessoas já capacitadas a 
nível regional vão a esse evento para darem um salto.Tiveram a oportunidade de 
conhecer cada núcleo e dialogar com núcleos de vários estados, trabalhos em rede. 
O Daniel Guarnieri sobre a experiência do evento e os quinze anos de rede. 
Fernando Kobaia falou sobre projetos sustentáveis definidos pela ONU. Raphael de 
Taranto deu algumas recomendações sobre a segunda sessão, avisou sobre a 
abertura de um edital para que as pessoas possam candidatar sua cidade para 
sediar o Encontrinho de dois mil e dezessete (2017), e pediu para que cada pessoa 
pense sobre a possibilidade de sediar o evento. Renata de Andrade (G.E. Santo 
Amaro) perguntou se alguém já tinha se candidatado. Raphael de Taranto explicou 
que ninguém se candidatou ainda. Carlos Nunes (G.E. Santo Amaro) perguntou se é 
feito por cidade ou por distrito. Renata de Andrade, (G.E. Santo Amaro 56) 
perguntou se o paradigma de uma vez ser no anterior e a outra na capital será 
quebrado. Raphael de Taranto que não precisa existir esse paradigma. Fernando 
Kobaia disse que esse paradigma não é oficial, então não precisa ser dessa 
maneira. Raphael de Taranto disse que gostaria que todos pensassem com carinho 



nessa proposta e que o núcleo tem uma proposta em mente para caso ninguém se 
candidate na capital. 
O presidente alerta sobre o horário de transfer e encerra a sessão às onze horas e 
um minuto (11:01) 

Presidente da Mesa: David Beraha 

Vice Presidenta: Nathalia Lourenço 

1ª Secretária: Isabella Cristina Cardoso França 

2º Secretária: Carolina Mayumi Ikuta 

Comissão de Escrutínio: Hareline Belotti, Barbara Ribeiro e Dominique Vieira  

-------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e cinco do mês de março (25) de dois mil e dezessete (2017), em São 
José do Rio Preto, instalou-se o décimo quinto Fórum Regional de Jovens Líderes, 
conforme o edital de publicação publicado em dezoito de janeiro do mesmo ano, a 
ordem do dia para a segunda Sessão:  

8. Documentos a serem votados no Fórum Nacional de Jovens Líderes - 2017;  
9. Eleição dos delegados regionais Fórum Nacional de Jovens Líderes: 3 (três) 
Delegados titulares e Suplentes;  
10. Eleição dos novos membros do Núcleo Regional de Jovens Líderes;  
11. Local do Encontro Regional de Jovens Líderes 2017;  
12. Assuntos gerais;  

A segunda sessão do Fórum Regional de Jovens líderes iniciou-se às vinte horas e 
quinze minutos (20:15) com Diretoria Jovem desejando a todos um bom fórum.  

A Diretora Jovem, Cecilia Raíssa, avisa que deixará seu cargo em abril e a sua 
adjunta, Bárbara, assumirá o seu lugar. E então, haverá processo seletivo para o 
cargo de Diretor(a) Adjunto(a) Jovem. 
Bárbara Campos conta um pouco da sua experiência e estimula as pessoas a 
tentarem o processo seletivo também. O Núcleo Gestor e Comissão Pioneira, se 
apresentam para conversar com o plenário sobre o Mutirão Nacional que acontecerá 
ainda esse ano. Julia Ribeiro (GE Curumim), presidente da Comissão Pioneira, diz 
que todas as CPs do Brasil têm um grupo e que eles têm discutido sobre o valor 
abusivo do evento e a data, que coincide com o ENEM. Foi feito um formulário de 
pesquisa em que 40% das respostas foram respondidas por pessoas de São Paulo, 
cujas opções para a pergunta ‘’Você não irá ao Mutirão Nacional? Por quê?’’ são 
Data, valor e se teria interesse em ir como equipe de serviço. Complementa dizendo 
que cada Comissão Pioneira enviará uma carta para sua Diretoria Regional e eles 
se disponibilizarão a pedir a planilha orçamentária e a partir disso tomar uma 
decisão. Se não houver um respaldo positivo, vão pensar em outras maneiras e não 
há uma data limite para isso. O Diretor-Presidente da Região de São Paulo, Jabs 
Costa, comentou que quando chegou ao seu conhecimento, a equipe regional teve 



algumas conversas para tentar entender o que está acontecendo. Disse que a 
Nacional se posicionou dizendo que poderá haver mudança de data, mas que o 
valor ‘’precisa ver’’. A região de São Paulo ajudará, através do Diretor Financeiro, 
Roberlei, a olhar com calma os custos e também buscar com que os pioneiros 
voltem a participar da elaboração do evento como acontecia há um tempo atrás. A 
Diretoria está à disposição e vai se alinhar com outras regiões para ajudar a fazer o 
evento acontecer.  

Dando continuidade à pauta, item nove: Documentos a serem votados no Fórum 
Nacional: Raphael de Taranto, Núcleo Regional, diz que como o Núcleo não está 
votando, sugere que seus membros contem os votos para que os membros da 
comissão de escrutínio possam votar.  Sugestão aceita por aclamação. O primeiro 
documento para a apreciação é: Parâmetros 4.0: Foram feitos em 21/04/2016 os 
Parâmetros que ainda não foram aprovados, as principais diferenças dos 
Parâmetros 4.0 e os Parâmetros em vigor hoje, se baseiam em como agir em caso 
de empates, atualizam termos que não são mais utilizados, obedecem às novas 
normas de acordo com a instituição.  Carlos Augusto (G.E. Santo Amaro), pergunta 
se os encargos são para o Núcleo Regional ou Nacional. Raphael de Taranto 
responde que são para o dois. Inclusive pelas mudanças na estrutura interna no 
Núcleo. Presidente, David Beraha, pergunta se alguém tem alguma recomendação 
ao Fórum Nacional relacionado a este documento. A vice-presidente, Nathalia 
Lourenço, diz que tem duas recomendações: a) Artigo 12 

III - Representar e responder pela Rede Nacional de Jovens Líderes junto aos 
órgãos da União dos Escoteiros do Brasil - UEB, à Organização Mundial do 
Movimento Escoteiro - Região Interamericana (Región Interamericana de la 
Organización Mundial del Movimiento Scout - OMMS) e à Organização Mundial do 
Movimento Escoteiro (World Organization of the Scout Movement - WOSM), 
observando sempre o interesse dos membros da Rede Nacional de Jovens Líderes 
e o comprometimento com suas áreas de interesse. 
Ela gostaria que recebam capacitação para o mesmo. Justifica que quando ela e o 
Daniel Guarnieri foram ao evento internacional, não tiveram esse respaldo; b) Artigo 
22 - Poderão ser afastados do Núcleo Nacional de Jovens Líderes quaisquer de 
seus integrantes que:  
I - Voluntariamente peçam para serem afastados de seu cargo, sendo que este 
pedido de afastamento deve ser justificado e amplamente divulgado para a Rede 
Nacional de Jovens Líderes através de seus meios de comunicação oficiais. II - 
Compulsoriamente, caso solicitado por mais da metade dos componentes do Núcleo 
Nacional de Jovens Líderes. Neste caso, as justificativas do pedido de afastamento 
devem ser amplamente divulgadas pela Rede Nacional de Jovens Líderes através 
de seus meios de comunicação oficiais e submetidas a apreciação da plenária do 
Fórum Nacional de Jovens Líderes seguinte ao pedido de afastamento. O jovem que 
sofrer pedido de afastamento de seu cargo terá amplo direito à defesa.  
Nathalia recomenda trocar a palavra ‘’integração’’ por ‘’capacitação’’, pois a proposta 
do evento não condiz com essa palavra. 

Ivan Valente (G.E. Almirante Tamandaré) questiona se não haveria a possibilidade 
da pessoa, ao ser eleita, ser capacitada pelo Núcleo. Nathalia Lourenço, vice-
presidente, diz que ela quer que o Núcleo esteja mais ciente do que é passado aos 
delegados que vão para eventos internacionais. Pois, ela acredita que eles não 



receberam toda a capacitação adequada para ir ao evento. Presidente, David 
Beraha, coloca em votação a recomendação da Nathalia e é aprovada por 
aclamação. A vice-presidente, Nathalia, questiona o que o plenário acha sobre levar 
os Parâmetros ao fórum com as recomendações feitas. Renata de Andrade (G.E. 
Santo Amaro), diz que seria necessário a leitura dos arquivos. Raphael de Taranto 
(G.E. São Paulo), diz que da mesma maneira que acontece na Assembleia com 
documentos como planilha de orçamento, o andamento do Fórum não pode parar 
para a leitura de um documento que estava divulgado como leitura prévia do evento. 
Nathalia Lourenço, diz que o documento tem vinte e duas (22) páginas e é inviável 
sua leitura. Presidente coloca em votação a leitura dos Parâmetros. Com quarenta 
(40) votos, a leitura é negada. Nenhum voto a favor e treze (13) abstenções. David 
Beraha diz que percebeu que o entendimento da votação possa ter sido equivocado, 
e pede para que votem a aprovação dos Parâmetros mesmo sem a leitura e com as 
recomendações feitas pela Nathalia Lourenço. E o resultado é: trinta e seis (36) a 
favor, um (1) contra, trinta (30) abstenções. Julia Ribeiro (G.E. Curumim), sugere 
que as pessoas leiam os Parâmetros e se tiverem alguma consideração façam 
depois e comuniquem ao Núcleo. Carlos Nunes, (G.E. Santo Amaro) diz que o 
documento já tinha sido disponibilizado e sugere que a votação seja adiada para que 
as pessoas possam ler e votar sobre isso mais tarde. O presidente, David Beraha, 
pede para que todos os jovens com idade útil de 18 a 26 anos incompletos levantem 
a mão para a contagem de votos válidos. Sendo o resultado de sessenta e nove  
(69) votos válidos.  

Segue-se para o segundo documento: Cadernos de Encargos: O membro do 
Núcleo, Daniel Guarnieri, explica que o documento foi criado como sugestivo de 
como elaborar eventos Regionais e Nacionais, para que a qualidade do evento seja 
a melhor possível. Ainda não foi aprovado, pois é dependente dos Parâmetros 4.0. 
Questiona o plenário se há dúvidas ou sugestões. O documento é aprovado por 
aclamação. A mesa comunica o resultado da última votação, pois não havia 
divulgado ainda.  

Terceiro documento: Operação GAME OVER: Vinicius Botelho, membro do Núcleo 
da Rede, explica que esse documento foi feito com o objetivo de que a Rede acabe. 
Isso está disponibilizado em vídeo e em documento também. O propósito é levar o 
documento para a Rede acabar em âmbito nacional. Raphael de Taranto explica que 
foi criado 11 áreas de atuação baseado no planejamento estratégico dos Escoteiros 
do Brasil e que a ideia é tornar o empoderamento do jovem uma realidade. 
Questiona ‘’Porque terminar com a Rede se a evolução está tão boa?’’, “o que 
aconteceria se em 5 anos não tivéssemos mais Rede, mas sim jovens inseridos no 
programa e pastas das Regiões?”. Implica em falar que é preciso uma ferramenta de 
capacitação, prevê um trabalho muito intenso e não significa que iremos de fato 
esperar 5 anos, pois se estruturado antes pode-se aplicar e ajudar os outros.  Diz 
que a operação é muito ambiciosa, e se não der certo, tudo bem, teremos resultados 
positivos mesmo assim e continuaremos trabalhando em cima disso. Votação do 
documento: quarenta e oito (48) votos a favor, três (3) votos contra e oito (8) 
abstenções.  

Rede Padrão 2.0: O membro Fernando Kobaia, do Núcleo da Rede, explica que o 
atual modelo não contempla a realidade de outras Regiões. Exemplo: não conquistar 
Rede Padrão ouro por conta dos números.  Cada Núcleo, no começo do ano e no 



modelo novo, tem que traçar metas curtas, médias e a longo prazo. Ao fim do ano, 
validar as metas. Então, é necessário ver de forma mais dinâmica as classificações 
de bronze, prata, ouro. Votação da documentação: aprovada por aclamação. 
Carolina (G.E. Professor Inah de Mello), faz a recomendação de que o Núcleo 
Nacional, se aprovados esses documentos, façam um quadro comparativo para que 
fique mais claro as mudanças. Recomendação aprovada por aclamação.  

Eleição dos delegados ao Fórum Nacional em Goiás:  Presidente, David Beraha, 
pede licença da mesa para concorrer a delegado. A vice-presidente Nathalia 
Lourenço ocupa seu lugar. Candidatos: Carolina Ikuta (G.E. Falcão Peregrino), 
David Beraha (G.E. Avanhandava) Raphael de Taranto (G.E. São Paulo) Raíssa 
Ribeiro (G.E. Ebenezer) e Michael Oliveira (G.E. Ipanema). Os candidatos Daniel 
Guarnieri (G.E. Recantos das Matas) e Ivan Valente (G.E. Almirante Tamandaré) 
alegam que desejam ser suplentes e são aprovados por aclamação. A presidenta 
Nathalia explica que cada pessoa deve votar em apenas uma pessoa e que a 
Região não oferece nenhum auxílio e pergunta se mais alguém deseja se 
candidatar. Não havendo mais candidatos, inicia-se a votação: Raíssa Ribeiro obtém 
cinco (5) votos, David Beraha obtém seis (6) votos, Raphael Taranto obtém trinta e 
um (31) votos, Carolina Ikuta obtém oito (8) votos, Michael Oliveira obtém treze (13) 
votos. Havendo 2 abstenções. Segue a ordem de eleitos com a suplência inclusa: 
Raphael de Taranto, Michael Oliveira, Carolina Ikuta, David Beraha, Raissa Ribeiro, 
Daniel Guarnieri, Ivan Valente.  

Décimo item da pauta: Eleição dos próximos membros do Núcleo, a então 
presidenta, Nathalia, explica que a votação é secreta e por cédulas, a eleição será 
guiada pelo Núcleo. O presidente David Beraha assume a presidência novamente. 
Os participantes votam. Raphael de Taranto explica que os votos serão apurados 
pelo Núcleo, como já votado anteriormente. Michael Oliveira (G.E. Ipanema), diz que 
a maneira que a votação foi falha pois não sabemos o que tem dentro da caixa e 
todos votaram juntos podendo haver fraude. E sugere que virá um por vez e votará 
novamente na mesa, como funciona nas assembleias.  A vice-presidente, explica 
novamente e pede ao plenário para votar a recomendação. Sendo dezesseis (16) 
votos a favor, trinta e um (31) votos contra e dezesseis (16) abstenções. Sendo 
então, desnecessário votar novamente.  

Décimo Primeiro item: Candidaturas para o local-sede do Encontrinho: I) 
Candidatura 1: Sumaré – Leonardo, G.E. Yanomami, 210, diz que já tem um lugar 
legal em mente e uma equipe formada; II) Candidatura 2: Marília - Carol, G.E Cristo 
Rei, 10, já tem uma equipe montada, mas ainda não tem local. Seria interesse em 
sua cidade, pois não fica longe do interior e nem da capital. III) Candidatura 3: Leme 
- Raphaela Tonon, G.E. Arara Azul,178, fará no clube de campo. Votos: Candidatura 
1: vinte votos, Candidatura 2: vinte e dois votos e Candidatura 3: nove votos, 
havendo quatro abstenções. Candidatura de Marília ganhou. Raphael de Taranto, 
explica que Marília tem duas semanas para apresentar um lugar, se não acontecer, 
deverá passar para o segundo lugar, e da mesma maneira com o segundo e terceiro 
lugares. 

Décimo segundo item: Assuntos gerais: O Presidente, David Beraha, anuncia o 
início dos assuntos gerais. Raphael de Taranto pede questão de ordem, pois o 
presidente da Nacional pediu que lessem a nota de esclarecimento sobre o Mutirão 



Nacional Pioneiro divulgado hoje. Contudo, o mesmo sugere que existe a 
possibilidade do Núcleo divulgar o documento em todas as suas redes sociais para 
que todos tenham acesso e que possamos seguir com os assuntos gerais. Primeiro 
assunto: ‘’Uniforme e Vestuários Solidários’’ (Raphael de Taranto, Júlia Falcone, 
Verena Fridegotto do G.E. São Paulo) Arrecadação, doação, troca de uniforme. Uma 
ação para conectar todos os associados. Incentivo de doação de uniformes 
escoteiros. Leitura da proposta para a plenária. Victor (G.E. Ipanema) questiona 
quanto tempo os criadores pretendem ficar em cada fase do projeto. Verena diz que 
pretendem ficar em média 1 mês em cada fase. Tendo sua fase final no dia 22 de 
setembro. Raphael de Taranto diz que eles não estarão com o projeto ativo durante 
todo o ano Renata de Andrade (G.E. Santo Amaro) parabeniza o projeto e questiona 
se na primeira fase, que ocorre a nível local, o dinheiro será administrado como? 
Júlia Falcone diz que os Distritos centralizarão o dinheiro. Carolina (G.E. Cristo Rei) 
questiona em como chegarão as informações para as pessoas, principalmente na 
mudança de fases. Raphael de Taranto diz que tinha colocado essa questão em 
uma parte mais técnica, mas que deve ser alinhado com a Diretoria Regional e o 
resultado deve ser apresentado na Assembleia. Votos para a aprovação do projeto: 
Cinquenta e nove votos a favor, quatro abstenções e nenhum voto contra. 
Presidente, David Beraha, avisa que o projeto está impresso em cima da mesa para 
quem desejar ler. 

Segundo assunto: ‘’Candidatos ao Núcleo Nacional de Jovens Líderes’’ (Nathalia 
Lourenço e Daniel Guarnieri). Daniel fala que hoje ele encerra seu cargo do Núcleo 
regional, e depois de muitos aprendizados diz que deseja se candidatar ao cargo de 
coordenador do Núcleo Nacional. E se a votação for feita nos Parâmetros antigos, 
ele se candidatará ao cargo de coordenador e se for nos novos Parâmetros, se 
candidatará ao facilitador de métodos educativos. Nathalia também se candidatará, 
se for nos Parâmetros atuais como comunicadora e nos Parâmetros novos seria 
como facilitadora social. Diz que já foi do Núcleo regional, formada em Radio Tv e 
internet. Quer melhorar a comunicação da Rede Nacional, trazer mais a Rede 
Interamericana, fazer as pessoas compreenderem o que a Rede faz e como elas 
podem usar isso a favor delas. Como facilitadora social, quer entender que tipos de 
projeto a Rede tem feito, compartilhar bons projetos, divulgação dos bons projetos 
para servir de exemplo, inserir os jovens nas equipes e os mantenham mais 
atualizados. Candidatura aceita por aclamação. Após o fim dos assuntos gerais, 
Fernando Kobaia chama todos os candidatos ao Núcleo Regional à frente. Julia 
Ribeiro (G.E. Curumim) faz um pedido para que eles divulguem mais os processos 
seletivos para que todos fiquem sabendo.  

Fernando Kobaia parabeniza os quatro candidatos por se desafiarem, e chama os 
dois candidatos a comunicadores, e diz que houveram 4 abstenções: Midian com 
vinte e seis (26) votos, Raíssa Ribeiro com quarenta e três (43) votos. Sendo eleita 
Raíssa Ribeiro a nova comunicadora do Núcleo. Vinicius Botelho parabeniza os 
candidatos e chama os dois candidatos a coordenadores a frente, e anuncia: 
Rafael Roda com trinta e quatro (34) votos e Júlia Falcone com trinta e três (33) 
votos e quatro (4) abstenções. Sendo eleito Rafael Roda o novo coordenador do 
Núcleo. Fernando Kobaia deseja sorte aos novos membros do Núcleo e agradece 
aos seus companheiros da gestão anterior. Daniel Guarnieri agradece aos seus 
colegas da última gestão e parabeniza os novos membros e pede apoio de toda a 
Rede para que o trabalho dos membros do Núcleo possa vingar. Raphael de Taranto 



e Vinicius Botelho leem uma carta que fizeram aos dois outros membros que estão 
saindo do Núcleo e entregam presentes. O presidente pede para que os delegados 
ao Fórum Nacional de Jovens Líderes se candidatem a delegados da delegação 
paulista também. 

A sessão encerra-se às vinte e duas horas e vinte e cinco minutos (22:25) 

Presidente da Mesa: David Beraha 

Vice Presidenta: Nathalia Lourenço 

1ª Secretária: Isabella Cristina Cardoso França 

2º Secretária: Carolina Mayumi Ikuta 


