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Ata do XVII Fórum de Jovens Líderes 2019 
 

PRIMEIRA SESSÃO DO FÓRUM 
 

Iniciou-se oito horas e cinquenta e um minutos do dia dezesseis de março de dois mil e 

dezenove o XVII Fórum de Jovens Líderes de 2019,nas dependências do auditório da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Leandro Klein, situada na Rua Prestes Maia, nº. 100 

– Bairro Nova Gerti – São Caetano do Sul/SP – CEP 09580-370,com apresentação do Núcleo 

Regional (Rafael Roda e Midian Cristina ), saudação à bandeira e escolha da Comissão de 

Escrutínio. 

Conforme edital de convocação, a ordem do dia da 1ª Sessão do XVII Fórum de Jovens 

Líderes de 2019 é: 

 

1. Eleição e Posse da Mesa Diretora dos trabalhos; 

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

3. Relatório da Gestão 2018 e Prestação de Contas; 

4. Projetos; 

5. Apresentação de candidatos ao Núcleo Regional de Jovens Líderes 

Para Comissão de Escrutínio tivemos três voluntários: Laura Sanctis (Grupo Escoteiro 

São Paulo - 01º), Kim Nehring (Grupo Escoteiro  Tamandaré  - 201º) e Gabriel de Santos (Grupo 

Escoteiro Piratininga Amicitiae - 127º). 

 

Primeira Pauta: Eleição e Posse da Mesa Diretora dos trabalhos 
Rafael Roda explicou como funcionaria a votação para Mesa Diretora, anunciou os 

candidatos em ordem alfabética e iniciou-se as eleições para Mesa do XVII Fórum de Jovens 

Líderes:  

 

1.   Eleição do Presidente da Mesa: candidataram-se Carolina Ikuta (GE  Falcão Peregrino - 

20º) e Ivan Benigno (Grupo Escoteiro Irapuã – 189) para presidente. Carolina Ikuta obteve 44 

votos e Ivan Benigno obteve 28 votos, sendo eleita por maioria de votos, portanto, Carolina Ikuta 

como a presidente da Mesa do XVII Fórum de Jovens Líderes de 2019. 

 

2.    Eleição da Vice-Presidente da Mesa: candidataram-se Pietá Rivas (GE Tocantins – 112º) 

e Gustavo Soller (GE Guaianazes - 68º) para vice-presidente. Houve um empate de 30 votos para 

cada um e Rafael Roda diz que conforme o Regulamento da Rede de Jovens Líderes estava 

previsto uma decisão do Núcleo Regional para o critério desempate, mas primeiro deu a 

oportunidade de um dos dois candidatos abrirem mão da candidatura em prol do outro. Como se 

mantiveram as candidaturas, o Núcleo de Jovens Líderes de São Paulo decidiu-se por Pietá Rivas 

como vice-presidente da mesa do XVII Fórum de Jovens Líderes de 2019. 

 

3.    Eleição de 1° secretário da Mesa: houve candidatura única de Bianca Krauze (GE 

Marechal Rondon -194º) para primeira secretária. Não houve oposições e foi eleita por 

aclamação. 

4.    Eleição de 2º secretário da Mesa: candidataram-se Victoria Ennser (GE São Paulo-01°) e 

Antony (GE João Paulo Segundo -193º) para segundo secretário da mesa. Victoria obteve 38 

votos e Antony obteve 20 votos, sendo eleita por maioria de votos, portanto, Victoria Ennser 

como a segunda secretária da mesa do XVII Fórum de Jovens Líderes de 2019. 



 

 

 

 

 

 

   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 

 

Rafael Roda introduz o terceiro membro do Núcleo Regional de Jovens Líderes, Pedro 

Hernandez, que chegou posteriormente por causa de um atraso do ônibus. Ele se apresenta, 

Midian Cristina avisa a necessidade de todos assinarem a lista de presença e comenta que Julia 

Ribeiro, Diretora Jovem, disponibilizou uma forma de brownie para os jovens do Fórum. O 

microfone passa de volta para Rafael Roda, ele encerra as eleições e passa a voz para Carolina 

Ikuta, presidente da Mesa, para que os trabalhos tenham início. 

 

Segunda Pauta: Leitura e Aprovação da Ata do XVI Fórum Regional de Jovens 

Líderes 
Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º) promove a leitura e aprovação da ata do 

Fórum 2018, ela reitera a sobre a disponibilização da ata nas mídias e coloca em questão para o 

Fórum,a leitura ou não da ata de 2018. Faz-se a votação da leitura da ata. A maioria das mãos se 

levanta pra votação, mas Caio Angarten pede a palavra.Caio Angarten(GE Falcão Azul - 394º) 

questionou a pressão do Fórum de 2018 para a não leitura da ata porque a mesma atrasaria o 

Fórum do ano passado e reforça a importância da leitura da ata. Pietá Rivas (GE Tocantins - 

112º) propõe a leitura da ata primeiro e depois a colocação das propostas de alteração da ata. O 

Fórum aprova a medida. 

Carolina Ikuta(GE Falcão Peregrino - 20º) anuncia, então, a leitura da ata de 2018 pela 

vice presidente Pietá Rivas.Pietá Rivas (GE Tocantins - 112º) começa a leitura da ata do Fórum 

de 2018 e Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino -20º) lê a outra metade da ata do Fórum de 2018. 

 Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20°) pergunta se alguém tem alguma proposta de 

alteração de ata e lê o parâmetro regional para sanar a dúvida de Caio Angarten sobre 

deliberações obrigatórias previstas pelo parâmetro, ela explica que não diz nada sobre a leitura 

obrigatória da ata do Fórum. Caio Angarten (GE Falcão Azul - 394º) pergunta se é uma questão 

em aberto e Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20°) diz que confirmou com o Núcleo 

Nacional que realmente é algo que ainda não foi definido e que fica em aberto mesmo. 

   Heloísa Justo (GE Quarupe – 241°) diz que enviou o email para o Núcleo Regional na 

sexta a noite e comenta que é necessário fazer alterações na ata do  XVI Fórum. Ela comenta a 

possibilidade de um problema de transcrição na primeira sessão, mas aponta um déficit na ata 

equivalente aos primeiros cinquenta minutos da segunda sessão, erro visto segundo a transmissão 

online. A ausência de várias falas na ata, sendo que praticamente nada fora transcrito na segunda 

sessão, ficando transcrito apenas a votação do local para o Encontrinho em 2018 e a quantidade 

de votos e  a eleição dos candidatos, com seus respectivos votos. Heloísa comenta rapidamente o 

email que ela enviou, elencando os seguintes pontos: 

“- Ivan (GE Irapua) questionou a questão dos candidatos ao NR terem apenas 1 minuto 

de apresentação, e as cidades sedes são apenas 2 minutos 

- Eu (Heloisa Justo, 241 GE Quarupe), após a segunda apresentação dos candidatos ao 

NR, questionei 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 (Ge Santo Amaro) que os 

candidatos haviam se apresentado e que os novos parâmetros previam votação aberta 

- A partir disso, iniciou-se um debate acalorado acerca da legalidade de se aprovar 

novos parâmetros na parte da manhã e aplicá-los dentro do mesmo Fórum à noite (afinal, a 

primeira sessão e a segunda sessão constituem 1 fórum ordinário, e não dois) 

- NADA desse debate foi colocado 

- A Pietá (Ge Tocantins) questionou que não houve espaço de perguntas aos candidatos 

ao NR 
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- O presidente da Mesa Matheus (GE Santo Amaro) questionou se haviam dúvidas aos 

candidatos a coordenadores 

- Houveram questionamentos, a Isabella (GE Santo Amaro) falou, o Ivan (GE Irapua) 

falou, o Taranto (GE São Paulo) falou, o Matheus (GE Santo Amaro) falou  

- Eu questionei 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 pelo NR (representado então pelo Taranto - Ge 

São Paulo) dizendo que essa votação não poderia ser feita pela assembleia sem que fosse 

proposta uma alteração aos parâmetros aprovados (de forma irregular) na manhã daquele dia 

- Questionei sobre o período de transição entre os parâmetros e pedi novamente que 

fosse votado pontualmente que aquela votação fosse feita fechada, pois não feriria os 

parâmetros” (Sic) 

 

Heloísa Justo (GE Quarupe - 241º) reforça a necessidade da refacção da ata da segunda 

sessão do XVI Fórum de Jovens Líderes. Pietá Rivas (GE Tocantins - 112º) fala que a mesa 

propõe uma equipe de interesse que se definiria por uma “Comissão de Revisão e Estilo” para 

entregar essa ata reescrita no mesmo dia (16 de março de 2019) para ser aprovada no próximo 

fórum e Heloísa Justo (GE Quarupe - 241º) aceita a proposta da Mesa Diretora e se dispõe a 

compor essa equipe. Pietá Rivas (GE Tocantins - 112º) fala que é ideal a participação de Carol 

Salgado (GE Cristo Rei - 100º) e Leonardo (Falcão Peregrino) nessa Comissão de Revisão e 

Estilo. Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º) reforça a necessidade de aprovação da ata 

refeita para o próximo fórum e coloca aberta a votação para a criação da Comissão de Revisão e 

Estilo. A medida é aprovada por aclamação. 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20°) pergunta se alguém se disponibiliza a estar 

nessa Comissão.Gustavo Soller (GE Guainazes - 68º) questiona se pode dar procedência ao XVII 

Fórum de 2019 sem a aprovação da ata, mas nem todos os membros presentes entendem a 

pergunta. Rafael Roda (NRSP) tenta explicar, usando outras palavras, o questionamento do 

Gustavo para o Fórum e depois complementa que nada consta nos parâmetros sobre se pode dar 

procedência no fórum 2019 ou não, porque a ata não apresenta erros em si, ela apresenta falta de 

informações, as quais o Núcleo concorda que realmente faltam, e por isso o Fórum do ano de 

2019 poderia ocorrer, já que a ata de 2018 estaria em aberto. Ele propõe uma abertura para 

opiniões divergentes e também a revisão da ata pela Comissão de Estilo e para ir para 

aprovação.Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20°) fala sobre necessidade da definição de 

data e salienta a definição da composição da Comissão Revisão e Estilo.Heloísa Justo (GE 

Quarupe - 241º) diz que iria conferir uma data. 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino- 20°): avisa que a Comissão de Revisão e Estilo tem 

que trazer a proposta de alteração pronta para se aprovada segunda sessão, conforme foi 

esclarecido por Caio Angarten para Rafael Roda sobre os parâmetros para que o Fórum de 2019 

tenha prosseguimento, se não o  XVII Fórum 2019 seria suspenso/inválido. 

Pietá Rivas (GE Tocantins - 112º) fala sobre a necessidade da inversão de pauta para 

aprovação da ata do Fórum de 2018 na segunda sessão. Pede votação para o Fórum e a medida 

de inversão de pauta é aprovada. 

 

Terceira pauta: Relatório da Gestão 2018 e Prestação de Contas; 
 

Pedro Hernandez (NRSP) propõe apresenta o relatório da Gestão 2018 e a prestação de 

contas. Ele esclarece que o dinheiro utilizado para fomentar a ida (transporte aéreo) dos jovens 

líderes paulistas foi retirado diretamente da Região e não da pasta Jovem. Para o Encontro 



 

 

 

 

 

 

   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 

Itinerante - Araçatuba SP foram gastos cento e trinta que quatro reais e noventa e dois centavos 

(R$ 134,92); para o Fórum Distrital 35º DE Monteiro Lobato - Taubaté SP foram gastos cento e 

vinte e nove reais e dez centavos (R$129,10); Encontro Nacional de Jovens Líderes - Fortaleza 

CE foram gastos cento e trinta e seis reais e nove centavos (R$ 136,09)  e por fim, para o Fórum 

Distrital 17º DE Santo Amaro - São Paulo- SP foram gastos cento e quarenta e dois reais e oito 

centavos (R$ 142,08).  

Midian Cristina (NRSP) apresenta os números do Encontro Regional de Jovens Líderes 

de 2018 que aconteceu em Sorocaba, na Ufscar: 37 pioneiros,35 escotistas, 5 chefes de Seção 

(sendo 3 lobinhos, 1 sênior, 1 pioneiro), 30 assistentes (sendo 10 Ramo Lobinho, 11 Ramo 

Escoteiro,5 Ramo Sênior e 5 Ramo Pioneiro), 3 dirigentes e 1 não jovem-líder (que não 

apareceu).  

 

Quarta pauta: Projetos;  
 

Projeto “Cartilha Diversidades”: Bárbara Campos (GE São Paulo - 01º) e João 

Augusto (GE Santana - 191°): comentam sobre a proposta e o surgimento do GT Diversidades, a 

criação da cartilha pela Nacional e estão esperando que saia muito em breve, antes dos novos 

materiais que estão sendo construídos no ano de 2019. Comenta sobre a abertura de GTs e que 

será a pasta de Diversidades e Inclusão. João Augusto (GE Santana - 191°) comenta que o 

projeto está pronto faz um ano e meio e está parado,pois está esperando para sair com tudo 

pronto e quem pode pressionar essas pessoas para contribuírem são as pessoas da Rede,  somos 

nós: os jovens. 

Projeto “Conversa temática”: Rafael Roda (NRSP): comenta a diminuição do número 

de conversas temáticas e sejam melhoradas. A proposta de julho é que seja um mini debate. 

Comenta sobre a pesquisa de satisfação e diz que o presidente da região se comprometeu a trazer 

isso na Assembleia, mas a informação que tem agora é que não foi feita e que será aguardado até 

a segunda sessão essa apresentação ou não. 

Pietá Rivas (GE Tocantins - 112º) coloca em dúvida sobre o não comprometimento das 

chapas e pergunta se os associados pertencentes a Rede de Jovens Líderes Sp pode cobrar isso na 

Assembleia Regional .Rafael Roda (NRSP) confirma que podemos questionar na segunda sessão 

de amanhã da Assembleia. Midian Cristina (NRSP) fala sobre a já participação de  jovens líderes 

em Coordenação de Ramo e comenta sobre o empoderamento dos jovens líderes dentro da 

região.   

 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino- 20°) faz apresentação das chapas candidatas à 

Diretoria Regional.Pedro Hernandez (NRSP)  diz que decisão de quem vai se apresentar primeiro 

será decidida no ímpar ou par. Apresentou rapidamente as duas chapas e comentou que cada uma 

terá 15 min. Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino- 20°) faz a apresentação da primeira chapa 

candidata à Diretoria Regional. Deu-se início a apresentação da chapa Caminhando Juntos; 

seguida pela chapa Espírito Escoteiro. 

 

Quinta pauta: Apresentação dos candidatos Núcleo Regional de Jovens Líderes de São 

Paulo. 
 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20°) avisa que vai dar início à apresentação dos 

candidatos ao Núcleo Regional de Jovens Líderes de São Paulo pede a colaboração de todos os 

participantes, avisa também sobre a carros em área de zona azul devem ser e introduz a primeira 
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candidata Heloísa Justo (GE Quarupe - 241º), como candidata ao cargo Coordenadora 1 ano. 

 

Heloísa Justo (GE Quarupe - 241º) apresenta-se e traz suas propostas. Não concorda com 

as medidas paliativas do estado de São Paulo,com a política de inserção de jovens em cargo 

apenas por ser jovem: ela acredita no empoderamento dos jovens através de capacitação, 

reformulação do Encontrinho como um evento de capacitação, sem cair de paraquedas antes de 

chegar e que o conhecimento prévio chegue antes para o Jovem Líder,como aprender como lidar 

com adultos, aprender e usar o do Plano Pessoal de Formação. Ela diz que o carro chefe da sua 

proposta é capacitar o Jovem Líder: os JLs serão capazes de concorrer em igualdade com os 

adultos mais idade. 

 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º): agradece a apresentação e chama Nicholas 

Casagrande (GE São Carlos -251º), candidato ao cargo de Coordenador 1 ano. Nicholas 

Casagrande (GE São Carlos - 251º): apresenta-se e traz suas vivências para a Rede de SP. 

Primeira proposta: fazer levantamento do que os jovens querem e o que os jovens precisam, se 

atentar às demandas atuais da Rede. Segunda proposta: utilizar o Planejamento Estratégico e 

manter uma relação próxima da Rede com ele. Criar um documento sobre a criação da Rede,isso 

ajudaria a desenvolver a Rede. Fala sobre a proposta de trazer para o interior as conversas 

temáticas e capacitações. Focar nos três objetivos que a Rede tem: no âmbito da instituição 

escoteira,  tornar o jovem protagonista e no âmbito da sociedade, buscar a realização de projetos 

de cunho ambiental e comunitário, assim como a maior capacitação para aplicação correta do 

programa educativo. 

 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º) agradece e apresenta Denis Neves (GE 

Curuqui - 142°), candidato ao cargo de Coordenador 2 anos..Denis Neves (GE Curuqui -142º) 

apresenta-se e traz suas propostas. Comenta sobre a baixa adesão ao Fórum pelos jovens líderes 

do interior e deseja ter uma adesão maior em eventos da Rede. Propor uma parceria com os 

comissários distritais para fazer essas conversas temáticas no interior. Nomeação de JLD é um 

ponto que gostaria de ser trabalhada: se ele vai ser nomeado pela Rede, pelo comissário distrital 

ou eleito.  

 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º) agradece e apresenta Marianna Reali (GE 

Guaianazes - 68), candidata ao cargo de Coordenadora 2 anos.Marianna Reali (GE Guainazes - 

68º) apresenta-se e traz suas vivências da Rede. Ela tem três objetivos perante a Rede de Jovens 

Líderes: fazer capacitação dos jovens, incentivar o planejamento estratégico e trazer uma 

inserção natural aos jovens com cargos regionais, criação atividade de arrecadação para eventos, 

desenvolvimento de um  método de compreensão para acesso a informação de eventos regionais, 

nacionais e internacionais relevantes aos Jovens Líderes e a região de São Paulo, que os jovens 

líderes podem impulsionar a transformação e promover que a Rede seja mais colaborativa entre 

si e com as outras partes do ME. 

 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º): agradece e apresenta Camila Beatriz (GE São 

Paulo -001) ao cargo de Comunicadora 2 anos. Camila Beatriz (GE São Paulo - 01°): apresenta-

se e traz suas vivências pioneiras. Ela propõe uma rede mais transparente e mais próxima aos 

jovens do interior, uma lista de contato do whatsapp para disparar notícia, debater e mudar a 

identidade visual da Rede e sugerir a criação de um twitter para Rede. 

 

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º) agradece e apresenta Julia Pacheco (GE 
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Piratininga Amicitiae -127º), candidata ao cargo de Comunicadora 2 anos. Julia Pacheco (GE 

Piratininga Amicitiae -127º) apresenta-se e conta sua vivência no ME, até o cargo de assistente 

de Alcateia. Ela diz que as propostas foram alinhadas com outras ideias que já vinham.Comenta 

sobre a dificuldade da Rede em chegar aos Jovens Líderes, como por exemplo, uma 

candidatura.Traz a proposta de perfis de pessoas notáveis como comissários distritais de cada 

distrito para ter a possibilidade de diálogo, fazendo um perfil semanal das pessoas atuantes no 

ME dentro da Rede e fora, mudança da identidade visual e transformação da Rede. Pede aos 

jovens,caso eles tenham dúvida que leiam as propostas disponibilizadas de forma online. 

  

Carolina Ikuta (GE Falcão Peregrino - 20º) avisa ao Fórum e reforça a leitura das 

propostas, pede a volta dos jovens ás 20 horas para que a segunda sessão 

comece,   pontualmente, ás 20h30 e declara a primeira sessão encerrada às 11h50. 

 

SEGUNDA SESSÃO DO FÓRUM 
 

Foi introduzida como prioridade na pauta a leitura e aprovação da ata do XVI Fórum 

Regional de Jovens Líderes 2018, revisada pela Comissão de Revisão e Escrutínio (Leonardo 

Casemiro), considerando-se que o atual Fórum seria invalidado caso houvesse a não-aprovação 

da ata do Fórum anterior.  

Após a leitura da ata, já com as alterações propostas pela Comissão de Revisão e Escrutínio, foi 

constatado que, embora a ata tenha sido acrescida de informações, há revisões de redação e estilo 

a serem feitas. Para o prosseguimento do Fórum a ata é aprovada por aclamação e sob o acordo 

comum de que as alterações requisitadas durante a sessão serão feitas posteriormente.  

A Comissão de Revisão e Escrutínio, então, fica responsável por fazer as alterações necessárias. 

Em seguida, Ivan Benigno (GE Irapuã 189/SP) manifesta-se a favor de se prosseguir sem 

maiores discussões, uma vez que a ata já foi aprovada. Bárbara Campos (GE São Paulo 01/SP), 

por sua vez, diz que considera que é uma questão de urgência e deve ser resolvida o quanto antes 

e propõe que no prazo de uma semana, a Comissão de Revisão e Escrutínio apresente a ata 

regularizada. Leonardo Casemiro (GE Falcão Peregrino 20/SP) relembra que a ata foi entregue 

no tempo previsto e que no decorrer de um ano, não houve nenhuma solicitação de alteração, 

propondo, por fim, que eventuais alterações na próxima ata sejam feitas no decorrer do próximo 

ano, evitando a reincidência do ocorrido. Caio Angarten (GE Santana 191/SP) salienta que a ata 

aprovada, mesmo com incorreções, deve ser publicada como está. Assim como a posterior 

publicação da ata corrigida. 

Pietá, vice-presidente da mesa, propõe a criação de uma equipe de interesse para correção do 

estilo da ata e a entrega da mesma no prazo de uma semana, o que é aprovado por aclamação. 

Heloísa Justo, então, se propõe a compor esta equipe. 

A seguir, a Diretoria Regional é convidada à frente. Julia Ribeiro fornece uma explicação breve 

sobre Diretoria Jovem, colocando-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas 

posteriormente. 

A Diretoria Regional agradece os serviços da Rede e parabeniza e reconhece, com o diploma de 

mérito regional, Midian Cristina, Rafael Roda e Julia Falcone pelos serviços prestados à Região 

Escoteira de São Paulo, pelo Núcleo. A seguir, Júlia Ribeiro, é reconhecida pelos serviços 

prestados na função de Diretora Regional Jovem. E, por fim, Hareline Belotti é apresentada 
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como a nova Diretora Regional Jovem para a gestão 2019/2021. 

A Diretoria encerra sua participação à frente agradecendo a Rede por suas ações. 

Estando presentes representantes das duas chapas candidatas à próxima gestão da Diretoria 

Regional, Pietá realiza a leitura de uma carta compromisso, onde constam as expectativas da 

Rede em relação à próxima gestão da Diretoria Regional.  

Banchi, da chapa Caminhando Juntos fala que, mesmo na posição de candidatos, deixam seu 

compromisso registrado sob a forma de assinatura na carta. 

Jéssica Cardana, da chapa Espírito Escoteiro, fala da questão apresentada na carta da contratação 

de profissionais não ser uma ação de implementação autônoma da Diretoria, no próximo ano. 

Beatriz Reali complementa que, recentemente, houve a produção do Planejamento Estratégico 

Regional 2019/2021, construído em conjunto com a os jovens da Rede e que as demandas jovens 

trazidas durante esse processo foram consideradas e tratadas com prioridade na elaboração do 

Planejamento, de forma justa em relação aos jovens. 

Rafael Roda, por meio de uma questão de ordem comunica que houve um questionamento, por 

meio digital, do candidato ao CAN, Robson sobre a participação do outro candidato, Jabs, 

durante a apresentação da Diretoria no decorrer da segunda sessão.  

O Núcleo considera que a presença e falas do candidato Jabs tiveram estrita relação com as 

questões referentes à sua gestão na diretoria. 

Oitavo item da pauta: Eleição dos Delegados Regionais ao Fórum Nacional de Jovens 

Líderes: 3 (três) Delegados Titulares e Suplentes 

Candidatam-se: David Beraha, Hareline Belotti e Heloisa Justo. 

Todos os candidatos são eleitos por aclamação; 

Rafael Roda, por meio de uma Questão de Ordem, apresenta um questionamento Núcleo, por 

meio digital, do candidato ao CAN, Robson sobre a participação do outro candidato, Jabs, atual 

presidente da Diretoria Regional, durante a apresentação da Diretoria no decorrer da segunda 

sessão. Em resposta, o Núcleo considera que é tradição que o diretor presidente converse com os 

jovens líderes, durante o Fórum, sobre o passado de sua gestão e que a presença e falas do 

candidato Jabs tiveram estreita relação com as questões referentes à sua gestão na diretoria, 

recusando qualquer tipo de campanha 

Nono item da pauta: Eleição dos novos membros do Núcleo Regional Regional de Jovens 

Líderes 

Considerando-se a prévia apresentação de todos os candidatos aos cargos do NRJL durante a 

primeira sessão, é dado prosseguimento à perguntas aos candidatos. 

Pietá dirige uma pergunta à Nicholas, candidato à Coordenação (1 ano) questionando se ele, 

como pioneiro, envolvido em projetos em andamento, terá a disponibilidade para se dedicar ao 

Núcleo. Em resposta, Nicholas diz que sim, dando como exemplo sua experiência atuação na CP 

em concomitância com o desenvolvimento do projeto do Cultive-se, Acampamento Regional do 

Ramo Pioneiro. Como não são feitas perguntas à Heloísa Justo, a outra candidata ao cargo, é 

dado prosseguimento à votação. Nicholas Casagrande, com 50 votos, é eleito Coordenador, ao 

cargo de 1 (um) ano. Heloisa recebe 34 votos e 3 votos totalizam as abstenções. 

A seguir, sem perguntas à Mariana Reali e Denis Neves, candidatos à Coordenação (2 anos) é 

dado o prosseguimento às votações. Mariana Reali é eleita com 59 votos ao cargo de 2 (dois) 
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anos. Denis Neves recebe 13 votos e as abstenções totalizam 17 votos. 

Pietá conduz, às duas candidatas à Comunicação, Camila Beatriz e Julia Pacheco, a pergunta 

sobre como elas pretendem se comunicar com os associados que não fazem parte da Rede. Em 

resposta, Julia responde que a linguagem que pretende utilizar com o jovem líder deve atender, 

também, a todos os associados, de lobinho a escotista. Camila, por sua vez, faz referência ao uso 

das redes sociais, como ferramenta de aproximação com os associados, além da criação de uma 

newsletter. 

Uma segunda pergunta é feita pela Pietá, questionando se as candidatas haviam pensado um 

mapeamento de público e qual estratégia comunicacional seria utilizada para se comunicar com 

cada público. Camila responde que esse mapeamento já foi feito e que é preciso focar nas regiões 

deficitárias em comunicação. Julia diz que um mapeamento dentro dos distritos seria mais 

abrangente e que pretende utilizar a adequação da linguagem à determinadas redes sociais, uma 

vez que cada plataforma comporta públicos diferentes. São feitas as votações e Julia Pacheco é 

eleita com 39 votos. Camila recebe 35 votos e as abstenções totalizam 16 votos. 

Encerra-se a eleição do novo Núcleo Regional de Jovens Líderes - SP. 

Décimo item da pauta: Eleição da cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes 

2019 

Os representantes das candidatas à cidades-sede Santos e São João da Boa Vista, apresentam-se, 

respeitando o limite de 5 minutos para apresentação e 2 minutos para o esclarecimento de 

dúvidas. São João da Boa Vista, com 44 votos, é eleita a cidade-sede do Encontro Regional de 

Jovens Líderes 2019. Santos totaliza 39 votos e as abstenções 7 votos. 

Décimo primeiro item da pauta: Assuntos Gerais 

Como primeira proposta de assunto geral, Pietá propõe a elaboração de um documento formal, 

pelo Núcleo, como acordo voluntário, que identifique quem são os membros dos GTs regionais e 

nacionais, tendo em vista que no passado, nos indicadores de Grupo Padrão, existia a seguinte 

proposta: “Governança: Participação de jovem em grupo de trabalho regional ou nacional (100 

pontos por jovem)”. Sendo assim, a emissão deste documento possibilitaria a documentação 

formal para o grupo padrão, já que se alinha com o NN e a DEN; a criação de propostas para o 

Grupo Padrão fomentando a Rede de Jovens Líderes; a criação de um senso de responsabilidade 

para com os GTs, o que pode ser positivo quando pensamos em continuidade de trabalho, e 

projetos com início, meio e fim e, por último, a categorização ajudaria a própria Rede, em termos 

de organização interna, a saber quais são os GTs, o que cada GT faz e quem faz parte do GT 

contribuindo na transparência de gestão de trabalhos. 

João (GE Santana 191) complementa que, em seu caso particular, foi feita sua documentação, 

pela sua participação no GT Diversidades, a partir da solicitação individual ao Thiago (ER). 

Pietá reitera, então, que sua proposta se refere à responsabilização do Núcleo pela elaboração do 

documento. Adicionando, diz que o assunto deveria ser apresentado como deliberação do Fórum, 

na Assembleia Regional, como uma demanda jovem. Ivan (GE Irapuã 189/SP) complementa 

falando sobre a importância de se explicar o funcionamento dos GTs previamente ao contexto 

externo à Rede, propondo a execução de um projeto piloto, interno, durante um ano, para depois 

ser levado à Assembleia Regional. 

Em pergunta à Pietá, Julia Ribeiro diz que entende a Rede como independente o suficiente para 

colocar a prática em ação, mas que não entende a necessidade de isso ser levado à Assembleia 

Regional. Pietá esclarece que o Grupo Padrão pontua a participação em GTs, sejam eles 
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pertencentes à Rede ou não. Assim, propõe-se que a medida seja melhor estruturada e levada à 

Diretoria Regional e não à Assembleia, o que é aprovado por aclamação. 

Como segunda proposta de assunto geral, Carolina Ikuta fala sobre a importância de 

participação de Delegados Jovens com Delegados na Assembleia Nacional, incentivando o apoio 

dos jovens aos outros jovens. 

Como terceira proposta de assunto geral, Ikuta apresenta sua candidatura ao NN. O Fórum 

questiona a validade do tema como assunto geral. 

Ivan (GE Irapuã 189/SP) por meio de uma Questão de Ordem pede a priorização de assuntos, 

visto que temas importantes foram menos discutidos, a exemplo, a proposta de assunto geral da 

Pietá. 

Ju Ribeiro intervém para dizer que a terceira proposta de assunto geral permite apenas que a 

Ikuta solicite uma carta de recomendação do Fórum de sua candidatura ao NN e não sua 

apresentação, o que ocorreu por falha comunicativa. 

Barbara (GE São Paulo 01/SP) toma a palavra para dizer que a desorganização do Fórum e a 

lentidão na discussão dos assuntos são decorrência de uma pauta mal estruturada, a falta de uma 

lista de assuntos gerais bem redigida e a desobediência aos Parâmetros da Rede, sugerindo que 

estas questões sejam priorizadas e revisadas antes do próximo Fórum de forma a evitar o mau 

uso do tempo. 

A quarta proposta de assunto geral é conduzida por Kael (GE São Carlos 251/SP) com a 

apresentação do Acampamento Regional do Ramo Pioneiro: Cultive-se. 

 

Por fim, como quinta proposta de assunto geral Ju Ribeiro relembra a ideia da criação do GT 

Linkedin Escoteiro, um banco de dados contemplando o exercício profissional dos associados de 

forma a haver um corpo disposto a atuar dentro do movimento em áreas relacionadas à sua 

atuação profissional. Os contatos seriam colocados no plataforma Linkedin. Por fim, salienta que 

o projeto precisa ser retirado do papel. 

Em seguida, Ju Ribeiro trata dos Encontros Itinerantes, com uma breve avaliação e Cecília 

Raissa (GE Inah de Mello 147/SP) fala sobre o Conecte-se. 

Dados os devidos trâmites cerimoniais, às 22h50, encerra-se o XVII Fórum de Jovens Líderes - 

São Paulo. 

 


