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XVI Fórum Regional de Jovens Líderes - SP 
Piracicaba 

17 de março de 2018 
 

No dia dezessete (17) de março de dois mil e dezoito (2018), na cidade de Piracicaba, 
instalou-se o décimo sexto Fórum Regional de Jovens Líderes. Conforme o edital de 
publicação, a ordem do dia da primeira Sessão é a seguinte: 
 

1. Posse da mesa diretora dos trabalhos; 
2. Leitura e aprovação da Ata do XV Fórum Regional de Jovens Líderes; 
3. Relatório da Gestão 2017 e Prestação de Contas; 
4. Projetos; 
5. Apresentação de Candidatos ao Núcleo Regional de Jovens Líderes; 
6. Votação da Proposta “Parâmetros Regionais 2.0”; 
7. Eleição dos Delegados Regionais ao Fórum Nacional de Jovens Líderes; 
8. Eleição dos candidatos a novos membros do NJLSP; 
9. Eleição de cidade sede para Encontro Regional de Jovens Líderes; 
10. Assuntos Gerais. 

 

O Fórum Regional de Jovens Líderes iniciou-se às nove horas (9:00) com o 
pedido do Raphael de Taranto (NRSP) para que o Núcleo Regional se reunisse, em 
seguida agradeceu a presença de todos na primeira sessão do Fórum, destacando a 
importância do mesmo e de suas decisões que afetam a rede e todos fora dela; 
agradeceu o apoio da Diretoria Regional e em seguida passou a palavra para os 
mesmos.  

O Diretor Presidente da Região Escoteira de São Paulo Jabs Costa iniciou sua 
fala salientando a importância da participação dos jovens, também comentou sobre 
como a Diretoria Regional tenta se aproximar cada vez mais dos jovens, exaltando a 
necessidade dos jovens de terem senso crítico a modo de ajudar a Diretoria Regional a 
tomar decisões melhores para que o movimento seja atrativo para os jovens, levando 
em consideração os pensamentos dos jovens devido a divergência de idade e ideias. 
Comentou sobre a maneira com que a rede de São Paulo vem trabalhando, explicando 
que esta é a maneira a qual os jovens têm que trabalhar não só na Região de São 
Paulo e sim em todas as regiões, buscando sinergia, entendimento, se reunindo para 
discussões, sempre de maneira organizada e respeitosa, deixando de fora a 
politicagem, ainda cita que a política é bem vinda, porém o que atrapalha é a 
politicagem. 

Em seguida apresentou a Diretoria, composta por seu Vice Presidente Alexandre 
Banchi, o Diretor Financeiro Roberlei, a Diretora do Programa Educativo Bia Reali, o 
Diretor de Projetos Estratégicos Ivan Valente, o Diretor de Relações Institucionais 
Rodrigo Caires, a Diretora Administrativa Larissa Avari, exaltando a presença de dois 
antigos jovens líderes, desejando que os jovens líderes atuais participem da Diretoria 
posteriormente e que estejam ainda mais preparados que a Diretoria atual. 

A palavra foi passada para Rafael Roda (NRSP) que apresentou um vídeo onde 
a jovem líder Raissa Ribeiro (NRSP), que até o momento do Fórum era parte do Núcleo 
Regional, explica sua saída do Núcleo antes do final do seu mandato, fazendo com que 
Midian Cristina (G.E. Marechal Rondon 41) assuma seu lugar, devido ao fato de que no 
Fórum anterior ela foi votada como suplente; a Raissa (G.E. Ebenézer 44) agradece 
todo o aprendizado que adquiriu com a Rede e deseja um ótimo Fórum a todos 
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presentes. 
Após, a Mesa Diretora do XVI Fórum Regional de Jovens Líderes é aberta por 

Raphael de Taranto (NRSP) 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: candidato Matheus França (G.E. Santo Amaro 56), 
eleito por aclamação. 
2. Eleição do Vice-presidente: candidatos Julia Ribeiro (G.E. Curumim 50) e Carolina 
Salgado (G.E. Cristo Rei 100), sendo eleita Julia Ribeiro. 
3. Eleição do primeiro e segundo secretário: candidatos João Leonardo Casemiro (G.E. 
Falcão Peregrino 20) e Carolina Salgado (G.E. Cristo Rei 100), ambos eleitos por 
aclamação. 
4. Comissão de Escrutínio: candidatos Mariana de Marchi (G.E. Curuqui 142), Jessica 
(G.E. Santo Amaro 56) e Carlinhos Nunes (G.E. Santo Amaro 56), eleitos por 
aclamação. 
 

Foi realizada a leitura do Edital de Convocação do XVI Fórum Regional de 
Jovens Líderes pelo presidente da mesa Matheus França (G.E. Santo Amaro 56). Em 
seguida, deu-se continuidade a o segundo item da pauta,  com a “Leitura da Ata do XV 
Fórum”. Houve questionamentos sobre a necessidade dessa leitura, e a vice-presidente 
Júlia Ribeiro (G.E. Curumim 50) ressaltou que a leitura da ata poderia ser importante 
para garantir a informação a todos, apesar da mesma ter sido disponibilizada 
previamente ao fórum. Junto à Julia (G.E. Curumim 50), o Raphael de Taranto (NRSP) 
relembrou os acontecimentos do último Fórum e a discussão que aconteceu nos 
últimos meses, destacando a importância de ler a ata previamente. Colocou-se em 
votação a leitura da ata, sendo onze (11) votos para a leitura, vinte (20) votos para a 
não-leitura e vinte e dois (22) abstenções; sendo realizada a contagem de votos válidos 
que resultou em sessenta e quatro (64) votos, tendo como resultado a não leitura da 
ata e aprovação da mesma.  

Vinicius Botelho (NRSP) ressaltou que o Núcleo de Jovens Líderes não 
participará das votações, abstendo-se sempre, porém que o mesmo se encontra a 
disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.  
 

O Fórum segue para o terceiro item da pauta: o Relatório da Gestão 2017/18. O 
relatório foi apresentado pelo Vinicius Botelho (NRSP) onde fora falado sobre as 
principais atividades de 2017 como Indabas distritais, incluindo novos materiais de 
divulgação como vídeos e outras mídias, também destacou a maior acessibilidade de 
ônibus regionais para a Assembleia e Fórum; comentou sobre o novo projeto “Para 
Cego Ver” realizado na página oficial do Facebook da Rede e nos e-mails, participação 
do Seminário Nacional de Métodos Educativos, desenvolvimento da unidade didática 
do curso avançado sênior, desenvolvimento da unidade didática básica dirigente e 
participação dos Encontros Itinerantes que iriam acontecer, exaltando a participação do 
núcleo em todas as atividades. 

Em sequência Raphael de Taranto (NRSP) realizou a prestação de contas, 
começando por relembrar a participação da Pasta Jovem (composta pela Diretoria 
Jovem, Comissão Pioneira e Núcleo Regional de Jovens Líderes), que contava com um 
orçamento de nove mil e cem reais (R$ 9.100,00), sendo igualmente dividido entre os 
três, ou seja, cada um contava com um orçamento de três mil e trinta e três reais e 
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trinta e três centavos (R$ 3.033,33). O Núcleo teve uma despesa que acabou zerando 
esse valor, sendo gasta na participação de facilitadores no Congresso Regional 
Escoteiro com custo de quarenta reais e quarenta e um centavos (R$ 40,41), 
participação do núcleo no Encontro Nacional de Jovens Líderes no Rio Grande do Sul 
com custo de mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos (R$ 
1.924,31), participação no Seminário Nacional de Métodos Educativos com custo de 
duzentos reais (R$ 200,00) e o subsídio ao ônibus da Pasta Jovem para o XVI Fórum 
Regional 2018 que custou dois mil quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos 
(R$ 2.417,90), sendo dois mil e cinquenta (R$ 2.050,00) do ônibus, cento e vinte (R$ 
110,00) da alimentação do motorista e duzentos e quarenta e sete e noventa (R$ 
247,90) para o resto da alimentação, destacando que tudo foi com uma inscrição de 
trinta e cinco reais e cinquenta centavos (R$ 35,50) que resultou em mil trezentos e 
treze reais e cinquenta centavos (R$ 1.313,50) e de subsídio da Pasta Jovem foi mil e 
trezentos reais (R$ 1.300,00) que resultou em um saldo final de cento e noventa e 
cinco reais e cinquenta centavos (R$ 195,50) positivos.  

Em relação ao Encontrinho Regional, foram sessenta e três (63), sendo trinta e 
um (31) pioneiros e trinta e dois (32) escotistas/dirigentes com um custo de inscrição de 
setenta reais (R$ 70,00), obtendo de entrada quatro mil trezentos e vinte e cinco reais 
(R$ 4.325,00) com um dispesa de três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos (R$ 3.558,51), com um restante de setecentos e sessenta e 
seis reais e quarenta e nove centavos (R$766,49). 

Finalizando, Raphael (NRSP) ressaltou que esta fora uma apresentação 
resumida e que o Núcleo se encontra a disposição para qualquer eventual 
esclarecimento.  
 

O Fórum seguiu para o quarto item da pauta: Projetos 2017/2018, abrindo com a 
apresentação de Midian (NRSP): “Conversas Temáticas” sendo realizadas nos dias 
vinte e cinco (25) de maio “Visão 2023”; dez (10) de junho “Evasão de Jovens em 
Transição”; vinte e seis (26) de agosto “Pensando Diversidades”; dezesseis (16) de 
setembro “A Tecnologia e o Movimento Escoteiro”; vinte e um (21) de outubro 
“Diferentes Realidades Financeiras no ME” e por fim dezessete (17) de fevereiro de 
dois mil e dezoito (2018) “O Perfil do Voluntário no Brasil” onde todas as conversas 
foram transmitidos ao vivo pela página da rede no FaceBook e tiveram 45 participações 
online de 9 regiões escoteiras.  
 Rafael Roda (NRSP): “IV Encontrinho: Ao Infinito e Além” que ocorreu nos dias 
dezoito (18) e dezenove (19) de novembro de dois mil e dezessete (2017), contando 
com a participação de 63 jovens líderes e com resposta muito positiva.  

Raphael de Taranto (NRSP): “Grupos de Trabalho” onde o GT Evasão fora 
criado a partir de uma conversa temática de dois mil e nove (2009) que contou com um 
grupo intergeracional que auxiliou na consolidação dos GTs; também fora criado o GT 
Parâmetros Regulamentares 2.0 com a ajuda de jovens líderes distritais; e o GT 
Diversidades que foi apresentado por Julia Falcone (G.E. São Paulo 01) e João Correa 
(G.E. Santana 191) que citam a construção da coletânea diversidades, que conta com 
diversas atividades lúdicas para todos os ramos, material de apoio para escotistas e 
dirigentes e carta aos pais, ressaltam que esse trabalho foi desenvolvido com o auxílio 
do especialista Carlos Temperine e que este GT também foi composto por outros 
colaboradores, avisam que o material será disponibilizado em PDF e que este GT já 
existe a mais de um ano. Raphael Taranto (NRSP) agradeceu todo o comprometimento 
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durante todo esse tempo e a Heloísa Justo (G.E. Quarupe 241) questiona se existe um 
planejamento para estender esse GT para outros setores da sociedade como raça, 
deficiência, em contrapartida a Julia (G.E. São Paulo 01) responde que o GT é apenas 
um recorte dado por um grupo de interesse gerado a partir de um conflito pontual e que 
nada impede que outros GTs sejam criados em outros momentos, e ainda cita a 
criação de um GT espiritualidade no último encontrinho da rede.  

IV) Rafael Roda (NRSP): “Jovens Líderes Distritais”: cita necessidade que o 
Núcleo tem de que os projetos cheguem a todos os distritos de maneira efetiva para 
aquela realidade, tendo um JLD para cada distrito (contabilizam em torno de trinta 
distritos) para que haja uma articulação mais coesa entre a rede e os grupos; os JLD se 
encontram na terceira versão do projeto e que atualmente está funcionando. Taranto 
(NRSP) cita o projeto que fora aprovado em dois mil e dezesseis (2016) chamado 
“Inserção Juvenil na Região Escoteira de São Paulo” feito pela jovem líder Natalia 
Freitas (na época do projeto, do G.E. do Ar Major Brigadeiro Newton Braga 16), que 
trazia como ideia inserir jovens líderes nas equipes regionais, e durante um ano e meio 
a rede tem tentado fazer este projeto funcionar obtendo como resultado a inserção de 
jovens líderes na Gestão de Adultos, na Equipe Regional do Ramo Sênior, Ramo 
Escoteiro, Ramo Lobinho (ainda em andamento) e como Diretor Adjunto Jovem, 
Jacqueline Monteiro (G.E. Tiradentes 107) relembra que também houve a inserção de 
um jovem líder no Ramo Pioneiro, fazendo-se presentes em todos os ramos do 
movimento e das equipes regionais.  

V) Raphael Taranto (NRSP): “Livre para ser eu mesmo”: consiste em trazer um 
projeto da Federação de Bandeirantes do Brasil para o Movimento Escoteiro, que após 
todo o processo de aprovação contou com sessenta (60) participantes nos 
treinamentos para replicar o projeto nas sessões de suas unidades escoteiras locais, 
sendo um projeto que consiste em trabalhar a autoconfiança corporal.  

VI) Fernando Sanches (Diretor Jovem Adjunto): “Vestuário Solidário”: projeto que 
consiste na doação de vestuários e uniformes, ainda se apresenta na fase de testes 
entrando em execução a partir do segundo semestre. 
 
 

O Fórum segue então para o quinto item da pauta: Apresentação de Candidatos 
ao Núcleo Regional de Jovens Líderes.  
 

O primeiro candidato Paulo Gonçalves (G.E. Guaypacaré 223) cita que acredita 
que o Núcleo é uma gestão regional da estrutura nacional e que suas propostas visam 
suprir as necessidades que os jovens possuem; enquanto isso sua concorrente para a 
vaga de coordenador, Julia Falcone (G.E. São Paulo 01) cita que suas propostas se 
baseiam no “infinito e além” acreditando que sempre se pode ir mais além, trabalhando 
cada vez mais e dando continuidade com os projetos e métodos do núcleo anterior, 
melhorando a comunicação do núcleo nacional com o regional e propõe uma segunda 
capacitação da rede de jovens para levar a rede cada vez mais adiante.  

Em relação aos cargos de comunicador, também houveram duas candidaturas, 
sendo a primeira a Laura Sanctis (G.E. Avanhandava 04) que possuí como propostas 
estreitar a comunicação entre o núcleo e a rede, dar continuidade aos projetos, 
aumentar a visibilidade de todos os jovens líderes nos distritos da região, maximizar os 
projetos que proponham empoderamento e aprendizado, instigar os jovens a conhecer 
e participar dos eventos e atividades propostos pelo núcleo; e o segundo candidato 
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Pedro Hernandez (G.E. Rainha das Águas 403) tem como propostas apresentar mais e 
tentar entender mais o jovem levando eles a conhecerem mais a rede. 
 

O Fórum segue para o sexto item da pauta: Votação da Proposta “Parâmetros 
Regionais 2.0” 
 
 Raphael de Taranto (NRSP) expõe uma desatualização dos Parâmetros em 
relação a estrutura da Região de São Paulo, surgindo a intenção de construir um 
documento mais atual, que seria um projeto de atualização; explana sobre o que são os 
parâmetros e questiona como pode ser feita votação. O presidente da mesa Matheus 
(G.E. Santo Amaro 56) aponta uma correção no artigo 33 em caráter de revisão de 
escrita. Em seguida é sugerido a votação integral dos parâmetros e caso haja 
reprovação, seria feita a votação item por item; por não ter votos contra, essa sugestão 
foi aprovada, sendo realizada a primeira votação do arquivo integral.  

Antes da votação, Taranto (NRSP) sugeriu que fosse feito um resumo do 
documento, destacando seus pontos principais, na votação foram contabilizados 
quarenta e três votos (43) a favor, zero (0) votos contra e treze (13) abstenções; total 
de sessenta e um (61) votantes nessa rodada. Taranto (NRSP) explica que houve um 
misto entre os parâmetros regionais, nacionais e 5.0, levando em conta os pontos 
positivos de cada um; de acordo com o artigo 9º os parâmetros regionais podem ser 
atualizados através de um núcleo de trabalho criado apenas para este fim; alterações 
dos parâmetros só poderão ser aprovadas em sessões do fórum; no artigo 10º é 
especificada a revisão deste documento, sendo realizada a cada três (3) anos, exceto 
em casos específicos, como revisões de outros documentos como os parâmetros 
nacionais e caso haja mudanças nos nacionais, o núcleo deverá apresentar 
adequações nos parâmetros regionais no fórum seguinte às alterações; cita o artigo 13º 
que afirma que “não há hierarquia entre os membros dos núcleos regionais, sendo 
assim, quaisquer questões devem ser decididas através de voto unitário”.  

Apesar de já estar definido, havia questionamentos sobre casos de empates, 
então foi estabelecidos dois pontos: o núcleo regional pode consultar a todo e qualquer 
momento pessoas de referências nas temáticas em questão para desta forma tomar 
uma decisão mais embasada; e em caso de empate nas votações internas do núcleo, 
deve-se dialogar até uma decisão ser tomada.  

O artigo 22º traz a questão de afastamento de um componente do núcleo, antes 
do término de sua gestão, devendo ser adotadas as seguintes medidas: caso haja, um 
suplente assumirá o cargo até o final do mandato; e em casos de ausência de suplente, 
o núcleo poderá indicar um candidato para assumir o cargo em caráter provisório, onde 
esta indicação deverá ser referendada pelo Conselho Regional Jovem; houve uma 
alteração no artigo 28º que, segundo a nova versão dos parâmetros, possibilita a 
convocação de uma sessão extraordinária, contanto que o número de jovens líderes 
que estejam solicitando esta sessão seja igual ou superior a 100% de todos os 
presentes no último fórum.  

Após esse resumo foi realizada a votação do texto integral, tendo quarenta e 
seis (46) votos a favor da aprovação, sendo assim aprovado em seu texto integral e 
entrando em vigor a partir do XVI Fórum Regional de Jovens Líderes 2018. 
 

Foi encerrada a primeira sessão do Fórum. 
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____________________________________________________________________ 
 

 
Às vinte horas e trinta e dois minutos (20:32), teve início a segunda Sessão do 

Fórum Regional de Jovens Líderes - Região de São Paulo, com transmissão ao vivo via 
streaming. 

Fernando Sanches (Diretor Jovem Adjunto) fez uma fala, em seu nome e da 
Bárbara Campos (Diretora Jovem), onde falou sobre o peso das experiências de vida 
como jovens na tomada de decisão como jovem líder. Pontuou que a Rede está aberta 
e que os novos participantes devem se sentir à vontade para exporem suas dúvidas e 
angústias. Seus votos de estima e consideração para com o processo de construção do 
Fórum foram mencionados. Jabs Costa (Presidente da Região Escoteira de São Paulo) 
ganha a palavra e fala do papel da Diretoria Regional de compartilhar com a Rede de 
Jovens momentos de brincadeiras ou o assuntos mais sérios. Salientou a importância 
de notar o trabalho feito pela Rede e de como isso é um estímulo sadio e necessário 
para a que a Rede continue sendo um espaço propício de trabalho para todos os 
jovens, na Rede, com a Rede e pela Rede. Em nome da Diretoria, Jabs Costa 
(Presidente da Região Escoteira de São Paulo) agradeceu Vinícius (NRSP), Taranto 
(NRSP) e Roda (NRSP) pelo trabalho feito, esse que proporcionou boas aberturas por 
bons caminhos. 

Roberlei (Diretor Financeiro da Região Escoteira de São Paulo) fala sobre 
responsabilidade financeira e garantia de apoio.  Alexandre Banchi (Vice-Presidente da 
Região Escoteira de São Paulo) fala sobre alguém que viveu o sistema de patrulha e foi 
jovem líder, ajudando a solidificar o movimento no papel de jovem ativo. O fundador 
sempre valorizou o processo de criação do jovem. Em 1916, jovens já participavam do 
processo de atualização do programa educativo do movimento escoteiro. Finalizando, 
diz que as decisões tomadas pelos jovens líderes também sempre devem prezar pelo 
desenvolvimento do jovem. 

Larissa Avari (Diretora Administrativa da Região Escoteira de São Paulo) expõe 
uma fala saudosa incentivando o engajamento jovem. Relembrou de seu tempo 
quando atuou na Rede e de como esse trabalho foi importante para que se 
concretizasse o papel do Jovem Líder no ME. Anna Beatriz Reali Costa Melo (Diretora 
de Programa Educativo da Região Escoteira de São Paulo) evidencia a intersecção 
entre o ramo pioneiro e os jovens presentes. Diz que esse espaço de Fórum fomenta 
discussões importantes, como encontrar o melhor caminho para que as várias esferas 
trabalhem juntos, da maneira mais sadia e produtiva possível. Salientou que a ação e o 
desejo de fazer e construir deve partir do jovem, já que o Movimento gira por ele e para 
ele.  

Rodrigo Caires (Diretor de Relações Institucionais da Região Escoteira de São 
Paulo) compartilha uma dos seus mais recentes aprendizados: “Quando você tem a 
posição de líder, você tem duas posições para observar. Você tem que olhar para os 
líderes e dizer o que eu faria diferente deles para melhor. Após isso, chegar e fazer. 
Outra pergunta importante: O que eu estou fazendo que as pessoas estão repetindo? 
O que eu faço eu posso falar pra todo mundo? Eu sou o melhor exemplo para o 
movimento? Tudo o que eu fiz até agora me mantem um jovem limpo de corpo e alma? 
Se sim, tenho condições de ser um bom Jovem Líder.”  

Surge um imprevisto e, por necessidade de nova eleição para completar a 
comissão de escrutínio com um terceiro participante, abre-se uma votação (com 75 
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votantes possíveis). Pietá Rivas (G.E. Tocantins 112) se candidata e é eleita por 
aclamação. 

João (G.E. Santana 191) sugere a Inversão de pautas por questão logística de 
uso de tempo. A pauta 9, “eleição de cidade sede para o próximo ERJL”, avança como 
prioridade, com aclamação do Fórum. 
 

Os representantes das candidaturas da cidades sedes colocam-se a frente e 
fazem suas apresentações. Sorocaba é apresentada por João (G.E. Santana 191): 
Pontos defendidos são a boa localização, equipe, estrutura, taxa de alimentação entre 
30 ou 40 reais. Utilizaria estruturas de Sorocaba, como a Unesp, ETEC, FACES. 

São José do Rio Preto: Mariana (G.E. Impisa 326) valoriza o Interior, insere as 
atividades da Rede de Jovens no grupos locais, aproveita o local (baia de rio preto).  

São João da Boa Vista é apresentada por Bianca (G.E. Marechal Rondon 194). 
Aposta no evento para chegar com a Rede nos jovens locais, estimulando a 
desenvolvimento dos Jovens Líderes. Conta com uma boa equipe e com a estrutura da 
UNIFAI.  

Taranto (NRSP) faz fala de contextualização sobre a importância de 
descentralizar os Encontros da Rede. 

A votação procede e os votos se sumarizam em: Sorocaba com vinte e nove 
(29) votos, São José do Rio Preto com dez (10) votos, e São João da Boa Vista com 
vinte e sete 
(27) votos. As abstenções somam oito (8) votos, o que elege Sorocaba como a cidade 
sede para o Encontro Regional de Jovens Líderes de 2018. 
 

Segue o Fórum para o sétimo item da pauta: Eleição dos Delegados Regionais 
ao Fórum Nacional de Jovens Líderes, sendo que devem ser eleitos três delegados 
titulares e dois suplentes. Candidatam-se: Vinícius Botelho (NRSP), Harelline Belotti 
(G.E. São Carlos 251) e Paulo Gonçalves (G.E. Guaypacaré 223). David Beraha (G.E. 
Avanhandava 04) e Henrique Vidal (G.E. Piratinins 95) se candidatam para primeiro e 
segundo suplentes, respectivamente. Candidatos e suplentes foram eleitos por 
consenso e aclamação. 
 

Seguindo para o oitavo item da pauta, inicia-se o processo de eleição dos 
candidatos a novos membros do NRJL-SP. 
 
 São candidatos ao cargo de Coordenador do Núcleo Regional de Jovens Líderes 
Paulo Gonçalves (G.E. Guaypacaré 223) e Júlia Falcone (G.E. São Paulo 01). Ao cargo 
de comunicadores, Laura Sanctis (G.E. Avanhandava 04) e Pedro Hernandez (G.E. 
Rainha das Águas 403). Todos os candidatos tiveram dois minutos para apresentar sua 
propostas na primeira sessão. Foi solicitado e aclamado pela plenária que houvesse 
um minuto adicional para resumir a candidatura e posteriormente responder a algumas 
perguntas. 

A respeito dos candidatos a Coordenador, as propostas de Paulo (G.E. 
Guaypacaré 223) giram em torno de uma maior capacitação dos grupos da Região 
através de um sistema de cascata para que a Rede consiga chegar no interior. As 
propostas de Julia (G.E. São Paulo 01) foram explicitadas em lista, e falam sobre a 
expansão das atividades da Rede e da apropriação dela pelo jovem, através de 
encontros, capacitações, discussões, para tornar palpável a capacidade de exercer 
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atividades coesas tanto no micro (distrito), quanto no macro (mundial). 
A respeito dos candidatos a Comunicador: Laura (G.E. Avanhandava) e Pedro 

(G.E. Rainha das Águas), ausentes do Fórum porém representados por colegas, 
responderam (quando possível) a algumas perguntas pontuais. A construção de um 
quadro mais qualificado de debate foi obstruído pela ausência dos dois candidatos, 
motivada por fatores maiores. 
 Ivan Benigno (G.E. Irapuã 189) questionou a questão dos candidatos ao NR 
terem apenas 1 minuto de apresentação, e as cidades sedes são apenas 2 minutos. 

Heloisa Justo (G.E. Quarupe 241) após a segunda apresentação dos candidatos 
ao NR, questionou porque a votação estava sendo feita de forma aberta, quando 
aconteceu de forma fechada em 2017. Então, foi dito pelo presidente da mesa Matheus 
França (G.E. Santo Amaro 56) que os candidatos haviam se apresentado e que os 
novos parâmetros previam votação aberta. 

Pietá (G.E. Tocantins 112) questionou que não houve espaço de perguntas aos 
candidatos ao NR, para que se construísse um diálogo que garantisse um núcleo 
realmente representante.  

O presidente da mesa Matheus (G.E. Santo Amaro 56) questionou se haviam 
dúvidas aos candidatos a coordenadores. 

Houveram questionamentos, a Isabella (G.E. Santo Amaro 56) perguntou aos 
candidatos a Coordenador o que eles iriam trazer de inovador caso eleitos ao Núcleo. 

Ivan (G.E. Irapuã 189) pergunta se realmente eles podem ter esse momento de 
diálogo com os candidatos já que a eleição já está em curso. Taranto (NRSP) traz 
questão de ordem dizendo que a aclamação só é reconhecida quando o presidente da 
mesa confirma a mesma.  

Heloisa (G.E. Quarupe 241) questionou se, a Assembleia como soberana, e 
assim, superior aos parâmetros, não poderia votar para que a votação ao NR fosse 
feita de forma fechada. 

Foi levantada uma questão de ordem por Raphael de Taranto (NRSP) dizendo 
que essa votação não poderia ser feita pela assembleia sem que fosse proposta uma 
alteração aos parâmetros aprovados na manhã daquele dia. 

Heloisa (G.E. Quarupe 241) questionou sobre o período de transição entre os 
parâmetros e pediu novamente que fosse votado pontualmente que aquela votação 
fosse feita fechada, pois não feriria os parâmetros. 

Henrique Vidal (G.E. Piratinins 95) diz que desvotar o que foi votado é 
inconstitucional. Matheus (G.E. Santo Amaro 56) levanta que o Parâmetro, assim como 
descrito em seu texto, vale a partir do próprio fórum. Henrique Vidal (G.E. Piratinins 95) 
questiona sobre a possibilidade de criar uma sessão de perguntas aos candidatos. 
Matheus (G.E. Santo Amaro 56) completa que aquele processo de discussão 
caminhava em direção a esse momento.  

Gustavo Soller (G.E. Guaianazes 68) sugere que haja um número limitado de 
pessoas que façam perguntas. Matheus (G.E. Santo Amaro 56) responde que caso 
haja perguntas demais, se faça esse votação.  

Denis (G.E. São José de Vila Formosa 110) fala que não se pode mudar a regra 
do processo eleitoral durante o próprio processo, e ainda mais quando algum candidato 
não está presente. A fala não se aplica porque a sugestão para aumento de tempo 
seria para o cargo dos candidatos presentes, e não os representados. 

Heloisa (G.E. Quarupe 241) retorna à questão do período transitório e do voto 
fechado. Solicita que a Assembleia entre em votação sobre o assunto, porque isso 
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tornaria a votação mais confortável para outras pessoas.  
 Bruna (G.E. Wellington Medeiros 315) diz que as opiniões defendidas até agora 
não foram solicitadas ou sugeridas pelos candidatos em questão. Isso pode nem ter 
mérito ou necessidade real. 
 Carlinhos (G.E. Santo Amaro 56) e Taranto (NRSP) trazem uma questão de 
ordem: Foi falado sobre o período de transição, e que houve candidatura durante a 
validade dos parâmetros antigos da rede. Mas as candidaturas pelo último fórum, para 
o cargo de facilitador era sujeito ao novo parâmetro e o de coordenador, ao antigo 
(candidatos ao Núcleo Nacional). Durante o Núcleo Nacional, houve uma explicação 
sobre os pontos positivos do voto aberto.  

Heloisa (G.E. Quarupe 241) fala sobre sua interpretação sobre o Artigo 43 do 
parâmetros da RJL - SP.  
 Rafael Roda (NRSP) diz quando houve as candidaturas, eles tinham acesso aos 
parâmetros que entrariam em votação. Eles poderiam ter-se preparados em relação às 
mudanças prováveis. 

Dada a discussão, os candidatos ganham o direito de mais 2 minutos para 
explanações. Julia (G.E. São Paulo 01) pleiteia seus dois minutos, enquanto Paulo 
(G.E. Guaypacaré 223) abre mão.  

Jefferson (G.E. Domingos Tonini 270) questiona ainda se os candidatos 
representados poderão responder às perguntas levantadas pela assembleia, ou se isso 
será feito pelos seus representantes. A assembleia assinala, em concordância com a 
fala do presidente da mesa, que os representantes responderão na medida de seu 
conhecimento a respeito de seus representados.   

Júlia (G.E. São Paulo 01) inicia seus dois minutos de fala, relendo sua lista de 
suas propostas. Abrem-se as perguntas: 

Henrique Vidal (G.E. Piratinins 95) elogia as propostas trazidas pela Júlia (G.E. 
São Paulo 01). Mas questiona sobre o tempo hábil para a concretização da sua 
totalidade. Julia (G.E. São Paulo 01) responde que uma parte das propostas são de 
projetos de longo prazo que não se encerram durante o seu trabalho, ou de incentivo a 
atividades que já existem, o que é mais palpável. Ao Paulo (G.E. Guaypacaré 223), 
Henrique (G.E. Piratinins 95) questiona sobre como a otimização de uso de tempo 
apresentada pelo Paulo (G.E. Guaypacaré 223) irá melhorar o Escotismo praticado 
pela Região de São Paulo. Paulo (G.E. Guaypacaré 223) defende que isso implicará 
em um novo olhar para a cascata de ações que partem do escritório para os distritos 
mais distantes, garantindo que isso ocorra de modo mais exato. 

Fernando (Diretor Jovem Adjunto) questiona, se caso eleitos e recebam um 
convite para falar dentro de um Indaba distrital distritos sobre a importância dos Jovens 
Líderes, quais seriam as suas falas. Paulo (G.E. Guaypacaré 223) responde que já 
contatou alguns distritos e que 5 desses confirmaram um espaço em seus próximos 
Indabas Distritais. Júlia (G.E. São Paulo 01) traz os questionamentos mais básicos 
sobre os conhecimentos a respeito da rede e a partir daí construir um diálogo em 
direção a outras informações mais complexas.  
 Nesse momento as perguntas foram transferidas aos candidatos a vaga de 
comunicadores, por questões de ordem.  
 Jefferson (G.E. Domingos Tonini 270) pergunta ao Pedro (G.E. Rainha das 
Águas 403) como ele conciliará, se eleito, sua participação no NR, na Equipe de 
Comunicação de seu Distrito e também na Equipe Regional de Comunicação. Sua 
representante salienta algumas conquistas que seu representado tem ao longo de sua 



 

 

 

 

 

 

   UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL  

Região de São Paulo 

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316       

            3º andar – República   

CEP 01048-000 São Paulo – SP 

           Tel./Fax. (11)3154.5500     

escoteirossp.org.br 

trajetória. Jefferson (G.E. Domingos Tonini 270) fala das dificuldades de gerenciar 
cargos de comunicação concomitantes. Sua representante exclama que confia na 
capacidade do Pedro (G.E. Rainha das Águas 403) de priorizar as atividades de modo 
correto. 
 Pietá (G.E. Tocantins 112) traz a o ponto de que a representação do candidato 
por outrem não conseguirá responder às perguntas de modo satisfatório. 
 O Presidente da mesa encaminha o início da votação dos comunicadores 
(proposta aclamada pela assembleia). Pedro (G.E. Rainha das Águas 403) recebe 
trinta e um votos (31) e se torna o novo comunicador do Núcleo. Laura (G.E. 
Avanhandava 04) recebe catorze (14) votos, enquanto dezenove (19) pessoas se 
abstiveram.  
 Em um novo momento de questionamento aos candidatos ao cargo de 
Coordenador, Pietá (G.E. Tocantins 112) questiona sobre qual é o seu diferencial em 
relação ao outro candidato. Marianna (Comissão Pioneira), questiona sobre a proposta 
de trabalho do eleito com a CP.  

Por motivos de saúde a candidata Júlia (G.E São Paulo 01) se ausenta do local. 
 André (G.E. Tocantins 112) e Isabela (G.E. Santo Amaro 56) fazem falas sobre a 
viabilidade e necessidade de prosseguir a discussão, levando em conta e respeito a 
ausência de um dos candidatos. O Presidente da mesa, então, encaminha a votação. 

A despeito do cargo de Coordenador, Paulo (G.E. Guaypacaré) recebe onze (11) 
votos, Júlia (G.E. São Paulo) recebe vinte e um votos (21) e trinta e dois (32) votantes 
se abstêm. Sendo assim, Júlia Falcone (G.E. São Paulo) é eleita como nova 
Coordenadora da Rede de Jovens Líderes São Paulo. 
 

Ao fim das eleições, o Fórum se encaminha para o décimo item da pauta: 
Questões Gerais; Fernando Sanches (Diretor Jovem Adjunto) conduz as falas sobre 
processo seletivo para novo diretor jovem adjunto, já que ele assumirá o posto de 
Diretor Jovem no lugar de Bárbara Campos (Diretora Jovem). Em breve esse processo 
será aberto, e usará de um formulário disponibilizado no site dos Escoteiros de São 
Paulo. Esse formulário irá viabilizar entrevistas que encaminharão a escolha do novo 
diretor jovem adjunto, que ficará no cargo por 1 ano.  

Pesquisa de Clima e plano de desenvolvimento institucional, por Ivan Benigno 
(G.E. Irapuã 189). Expôs um vídeo com a temática de “conquistas de 2017”. Levantou a 
importância das pessoas que trabalham como profissionais no Escotismo (Escritório e 
afins). Sugestão que seja exposto todo ano essa pesquisa. Foi proposto que isso fosse 
levado para a Assembleia Regional de amanhã. A proposta foi aclamada.  

Fernando (Diretor Jovem Adjunto) agradece, juntamente com o Fórum, a Rafael 
(NRSP), Vinícius (NRSP) e companhia pelas tarefas desempenhadas nesses últimos 
dois anos pelo Núcleo. 
 

Dados os devidos trâmites cerimoniais, encerrou-se o XVI Fórum de Jovens 
Líderes São Paulo. 

 
 


