
XVIII Fórum Regional de Jovens Líderes 

Indaiatuba - SP 

14 de março de 2020 

 

Aos 14 dias do mês de março do ano de 2020, às 8h conforme convocação, reuniram-

se os Jovens Líderes do Estado de São Paulo, nas dependências do Auditório da 

Prefeitura Municipal de Indaiatuba, localizado na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800, 

Jardim Esplanada, Indaiatuba/SP, CEP 13331-630, para deliberar sobre a seguinte 

ordem do dia: 

1ª sessão:  

1. Eleição e Posse da Mesa Diretora dos trabalhos; 

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

3. Relatório da Gestão 2019 e Prestação de Contas; 

4. Relatório da Diretoria Regional Jovem 2019; 

5. Apresentação Calendário Jovem 2020; 

2ª sessão: 

6. Eleição dos Delegados Regionais ao Fórum Nacional de Jovens Líderes: 3 (três) 

Delegados Titulares e Suplentes; 

7. Eleição dos novos membros do Núcleo Regional de Jovens Líderes; 

8. Eleição da cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes 2020; 

9. Apresentação do (a) novo (a) Diretor (a) Regional Jovem; 

10. Assuntos Gerais.  

 

O Núcleo Regional de Jovens Líderes propôs a plenária a inversão das sessões, afim de 

que as decisões mais importantes do Fórum fossem feitas em primeiro lugar devido ao 

limite de tempo em função da 27ª Assembléia Regional Escoteira acontecer em um único 

dia. Aprovado, a segunda sessão portanto se tornou a primeira, e assim se segue: 

  

 

PRIMEIRA SESSÃO 

1. Eleição e Posse da Mesa Diretora dos trabalhos: 



Nicholas iniciou relembrando que as candidaturas estavam abertas desde dezembro de 

2019, mas que nada impediria alguém de se candidatar naquele momento; dessa forma, 

chamou os candidatos prévios a presidente da mesa: Maria Cecília Gatti (GE Guia Lopes 

- 135/SP), Gustavo Soller (GE Guaianazes, 68/SP) e  Heloísa justo (GE Quarupe 

241/SP), porém os candidatos não estavam presentes, sendo eleita por aclamação Pietá 

Rivas (GE Tocantins 112/SP). Dando seguimento, houve a eleição do vice-presidente da 

mesa, tendo também, mais de um candidato, porém nenhum deles presentes, ficando 

Giuliano Tovo Di Raimo (GE Carajuru 53) com a função. Quanto aos secretários, as 

candidaturas foram únicas e presenciais, dessa forma Pedro Hernandez (GE Marechal 

Rondon 194/SP) e Victoria Ennser (GE São Paulo 1/SP), ocuparam as funções como 

primeiro e segundo secretário, respectivamente. Assim, seguiu-se para a eleição dos 

candidatos à Comissão de Escrutínio, cujos candidatos prévios também se fizeram 

ausentes. Sendo assim compuseram a Comissão de Escrutínio Matheus Manzano (GE 

Kaingang 253/SP) e Otávio (GE Professora Inah de Mello 147/SP). 

Passada a palavra à Mesa Diretora e antes de iniciar a próxima pauta, a presidente 

sugeriu, com base no comunicado feito pelo Nicholas, antes da composição da mesa, 

sobre a proposta de encurtamento da Assembleia Regional Escoteira em função da 

situação atípica causada pelo novo coronavírus; que as sessões do atual Fórum fossem 

invertidas a fim de antecipar as pautas de cunho deliberativo. A sugestão foi aceita e 

aprovada por aclamação. Ainda, Marianna apresentou a proposta do NRJL de se 

realizarem as votações por formulário on-line, reduzindo-se assim o uso de papel. A 

sugestão também foi aprovada por aclamação. Assim foi dado prosseguimento às pautas 

da 2ª sessão, iniciando-se pelo item 6: 

6. Eleição dos Delegados Regionais ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 3 (três) 

Delegados Titulares e Suplentes: 

Candidataram-se previamente como delegados regionais ao Fórum Nacional de Jovens 

Líderes de 2020 os seguintes nomes: Giovanna Ackel (GE Ubirajara 7/SP), Gustavo 

Soller (GE Guaianazes 68/SP), Heloisa Justo (GE Quarupe 241/SP), Juliana Batista (GE 

São José de Vila Formosa 110/SP), Julia Pacheco (GE Piratininga Amicitiae 127/SP), 

Matheus Silva Fornel (GE Umuarama 81/SP) e Pietá Rivas (GE Tocantins 112/SP). 

Realizada votação por formulário on-line, foram eleitos como delegados titulares Pietá 

(28 votos), Gustavo (18 votos) e Giovanna (15 votos). Marianna propôs que os delegados 

suplentes fossem qualquer jovem líder de São Paulo presente no Fórum Nacional, 

proposta que foi aceita pelo fórum. Caso, na ocasião, haja mais jovens suplentes do que 

a vacância de delegados titulares, o delegado suplente a ser alocado será escolhido 

prioritariamente pela preferência de votos do presente fórum. Para efeito de registro, 

portanto, a restante distribuição dos votos foi: Heloísa (9 votos), Julia (7 votos) e Matheus 

(7 votos). 



7. Eleição dos novos membros do Núcleo Regional de Jovens Líderes: 

Lukas Palermo (GE Dom Bosco 122/SP) foi o único candidato ao NRJL. Apresentou 

sua candidatura para o cargo de comunicador para o mandato 2020-2021 resumindo 

que quer que os jovens líderes sejam vistos, seja nos distritos ou na região, a fim de 

que inspirem e representem uns aos outros. Victoria Enser (GE São Paulo 1/SP) pediu 

que fosse explicado como isso poderia ser feito. Lukas respondeu que tentaria contato 

com esses jovens líderes e coletaria suas histórias de forma a compartilhar perfis e 

dicas diferentes àqueles que precisam de inspiração para se tornarem jovens líderes 

ativos. Em seguida, Denis (GE Jundiá 82/SP) perguntou como o candidato pretende 

aliar sua proposta aos GTs já existentes. Lukas explicou que são necessárias reuniões 

com esses GTs para alinhar os trabalhos dos GTs com o núcleo. Ana Nogueira (GE 

Locomotiva 249/SP) questionou também como o candidato pretende coordenar a nova 

função com suas responsabilidades no Ramo Pioneiro, sendo respondido que ele está 

de saída do ramo e que pode contar com seu clã de forma que não tenha tarefas 

acumuladas às do NRJL. Por último, Hareline (Diretora Jovem) perguntou como o 

candidato enxerga a situação do NRJL e da Rede visto que ele foi o único candidato. 

Lukas explica que não esperava ser o único candidato e que é necessário entender o 

motivo da baixa adesão, trabalhando com as informações coletadas durante sua 

gestão na tentativa de trazer novos representantes ao NRJL, bem como perguntar aos 

jovens líderes quais suas expectativas em relação à Rede, já que em outras pastas da 

Região existe interesse por parte dos jovens líderes, por exemplo. Encerradas as 

questões, partiu-se para a votação. Lukas recebeu 26 votos a favor, 1 contrário e 4 

abstenções. Pela quantidade de votos a favor, Lukas foi eleito como comunicador do 

NRJL para o mandato de 2020-2021. 

8. Eleição da cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes 2020: 

Santo André foi a única candidata a cidade-sede. Antes, da proposta ser apresentada, 

Marianna ressaltou que a candidatura já havia cumprido os critérios básicos de 

realização de um evento regional. Mariane (GE Profa. Inah de Mello 147/SP) apresentou 

a candidatura da cidade de Santo André como sede do Encontrinho 2020. A sede do GE 

Profa. Inah de Mello é a proposta de local principal. Mariane mostrou ainda os locais 

próximos (estação de trem, rodoviária, pontos de ônibus). Como uma alternativa de local, 

apontou o Parque Escola, que fica próximo ao centro de Santo André, porém o 

estacionamento é restrito, mas com a possibilidade de se utilizar o estacionamento da 

sede do GE, portanto. Sendo a única candidata, a cidade de Santo André foi eleita por 

aclamação. Ainda, Gustavo (GE São Carlos 251/SP) sugeriu que a escolha do local, 

dentre as alternativas na cidade, fosse feita pela Rede e não pelo NRJL. Tanto Marianna 

quanto Nicholas explicaram que devido a impossibilidade de alteração da data do evento 

e outros fatores, a escolha do local dependerá da disponibilidade do local, assim, foi feita 



uma votação pela preferência de local, sendo preferido o Parque Escola, mas foi 

reiterado pelo NRJL que essa preferência não seria determinante, o que foi acatado por 

todos. 

9. Apresentação do novo Diretor Jovem: 

Hareline esclareceu que, previstamente, a Diretoria Regional estaria presente para a 

posse do Diretor Jovem Adjunto, Aleksander Rugeroni, mas com alteração da ordem das 

pautas, ocasionada pela inversão das sessões, a posse foi deslocada para outra ocasião. 

Sendo assim, Aleksander fez uma breve apresentação, apenas. Hareline também 

explicou sucintamente o processo seletivo realizado e a composição da Diretoria Jovem. 

10. Assuntos Gerais: 

O primeiro assunto geral destinou-se à Apresentação da Comissão Regional Pioneira. 

Deryk (GE São Paulo 1/SP) se apresentou como comunicador da gestão recém eleita e 

se colocou à disposição. Como segundo assunto geral, foram discutidas as questões 

relativas aos Concessão de aportes financeiros. Nicholas explicou a prática do NRJL 

de fornecer aporte financeiro aos jovens líderes que participam de eventos regionais e 

nacionais, para realizarem algum trabalho ou para se capacitarem, com a contrapartida 

de compartilharem seus aprendizados com a Rede por meio de relatórios de 

participação. Apontou, no entanto, que esse retorno não estava sendo produzido, o que 

gera um desconforto ao NRJL em requisitar recursos financeiros junto à direção regional 

e isso não gerar o retorno esperado. Após esta explicação, pediu para que fossem 

propostas formas de se solucionar esse problema. Giuliano (GE Carajuru 53/SP) propôs 

que aqueles que não apresentem relatórios, não possam participar novamente de 

processo seletivo semelhante. Aleksander (GE Marechal Rondon 194/SP) sugeriu que o 

retorno esperado desses participantes fosse compartilhado em momentos de reunião em 

Rede, como em encontros e Conversas Temáticas. Ana Nogueira (GE Locomotiva 

249/SP) acrescentou à ideia do Aleksander a possibilidade destes encontros 

acontecerem de forma descentralizada, ocorrendo nos distritos. Sarah (GE Santana 

191/SP) sugeriu uma reunião, acordada desde o processo seletivo, com presença do 

núcleo, em prazo determinado após o evento, como uma ou duas semanas, para 

apresentarem relatórios. Por fim, Marianna (GE Guaianazes 68/SP) explica que os 

valores dos aportes são oriundos do registro escoteiro da Região de São Paulo, com 

base no orçamento anual apresentado pelo NRJL e levanta a reflexão de que não está 

havendo retorno dos jovens aportados pelo dinheiro que pertence a rede e, portanto, a 

todos. O próximo assunto apresentado foi relativo ao GT de Regulamentação. Pietá 

(GE Tocantins 112/SP), coordenadora do GT, disse que hoje a função da equipe se 

tornou desnecessária, uma vez que o NN e seus gestores também estão construindo 

uma documentação para as boas práticas dos GTs e que em São Paulo há apenas um 



GT. Com isso, questionou a continuidade de trabalhos estruturados em GTs e disse que, 

hoje, a Rede em São Paulo já possui jovens líderes inseridos nas tomadas de decisão 

da região escoteira. Por fim, cedeu a palavra para que os presentes prosseguissem com 

uma reflexão sobre o futuro da Rede em São Paulo. Pedro Hernandez (GE Marechal 

Rondon 194/SP) tomou a palavra para falar sobre a recorrência do tema Operação Game 

Over e que, com isso, seria necessário avaliar o que a Rede já proporcionou desde sua 

criação e concluir se ela se mantém necessária ou não, além de trabalhar com um plano 

de ação correspondente. Seguidamente, Nicholas aproveitou para retomar o que é o 

Conselho Jovem, bem como o contexto em que a Rede foi criada e seu propósito de 

inserção juvenil em espaços que antes não existiam. Contudo, hoje, em São Paulo, 

esses espaços já foram conquistados. Nicholas acrescentou que o NRJL não tem uma 

visão da realidade de todas as regiões do estado e perguntou se os objetivos da Rede 

foram alcançados na visão dos jovens líderes de diferentes localidades. Gustavo (GE 

São Carlos 251/SP) concordou que a Rede cumpriu seu objetivo de incluir os jovens nos 

processos de tomadas de decisão da região de São Paulo, mas destacou que a Rede 

ainda teria o papel de gerir a presença dos jovens nestes espaços. Adicionou, também, 

que há uma sobrecarga de responsabilidades atribuídas ao NRJL, sendo que isso 

poderia ser delegado a outras pessoas dentro do espectro jovem da Instituição, ou 

mesmo a um GT. Comentou ainda que há muito a ser pensado antes de se caminhar na 

direção de um Game Over. A seguir, Pietá (GE Tocantins 112/SP) disse que a rede 

precisa elaborar um plano de ação, realmente efetivo, que considere o sentido de se 

manter a Rede no cenário atual bem como a adequação de sua estrutura em São Paulo. 

Denis (GE Jundiá 82/SP) perguntou sobre distribuição de responsabilidades entre o 

NRJL e o CRJ e sobre quando, efetivamente, se daria a Operação Game Over, já que 

pelo Plano de Ação ela está prevista para 2021. Em resposta, Marianna explicou a função 

e o papel de cada órgão na estrutura regional, conforme seus respectivos documentos, 

atentando-se aos casos do CRJ, do NRJL e da Diretoria Jovem. Fez também uma 

reflexão sobre a atitude passiva da grande parte dos jovens líderes, enquanto poucos se 

dispõem a trabalhar e a representar a Rede e acrescentou que o trabalho do NRJL foi 

imenso e desgastante, tendo em vista que foi construído em prol da Rede, mas sem 

nenhum apoio da mesma. Dito isto, reiterou que é preciso avaliar a real necessidade de 

continuar a Rede e que, se decidido que sua continuidade é inviável, que haja 

participação e envolvimento da Rede para construir seu Plano de Ação, pois poucas 

pessoas não conseguiriam fazer isso sozinhas. 

Fernanda Zenebra (GE Santana 191/SP) fala sobre como a rede chega para os mais 

variados Jovens de diversas partes do estado, e fez uma reflexão para que possamos 

avaliar o caminho da Rede até aqui, e o por que eles “não se sintem parte da Rede”. 

Hareline Belotti (Diretora Jovem) aponta uma reformulação do objetivo da Rede como 

um todo, e fala da diferença de realidade entre os distritos escoteiros paulistas. Conhecer 

os JLs de cada Grupo Escoteiro paulista. Matheus (GE Kaingang 253) apresentou o 



panorama do distrito que pertence para demonstrar que a rede não chega até lá. Mas 

tendo ele, tido a vivência de jovem líder, entende a importância da Rede e sugere que 

ela não seja encaminhada a “Operação Game Over”. Giuliano (GE Carajuru 53) falou da 

realidade do distrito e do grupo que faz parte, e a falta de conhecimento deles em relação 

a Rede, e fala que muitos precisam vivenciar as realidades propostas por ela. Nicholas 

Picin (GE São Carlos 251) diz que, reunindo as opiniões presentes, percebe-se que a 

Rede não chega a todos e uma intenção para se reformular a Rede, apontando os meios 

introduzidos a nível nacional. Marianna Reali (GE Guaianazes 68) confirma que a rede 

necessita de uma reformulação, e mostrou os três objetivos da Rede. Reforçou ainda o 

projeto da Rede a nível nacional para a introdução dos trabalhos de gerentes a fim de 

apoiar as ações do Núcleo Regional. Hareline volta com a palavra, e propõe que seja 

criada uma carta padrão para ser levada aos distritos para que estes assinem, 

informando que precisam que a Rede chegue até eles, e apoiando os feitos da Rede. 

Victoria (GE São Paulo 01/SP), pergunta se essa proposta, na forma de gerentes, será 

diferente do trabalho dos GTs, além de questionar quem ocuparia esses espaços, se 

seriam novas caras ou até se ficariam vazios, considerando o próprio esvaziamento 

fórum e única candidatura núcleo. Mari Reali diz que conversou diretamente com os 

gerentes nacionais para entender como é a ação deles em diversas realidades. A 

proposta é implantar isso em SP, e usar os gerentes nacionais como apoio e exemplo. 

Como último assunto geral, Nicholas apresentou o Conecta Sampa, acampamento 

regional escoteiro que acontecerá entre os dias 11 a 14 de junho. A Estância Árvore da 

Vida, em Sumaré, é o local. Nicholas falou ainda dos trabalhos da equipe de serviço 

durante o evento. 

Finalizada a primeira sessão, a presidente da mesa Pietá Rivas (GE Tocantins 

112/SP), agradeceu a todos e partir para os próximos assuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA SESSÃO 

1. Leitura do Edital de Convocação do XVIII Fórum Regional                            

de Jovens Líderes 

Para o início da segunda sessão, a presidente da mesa fez a leitura do Edital de 

Convocação para o XVIII Fórum Regional de Jovens Líderes, divulgado em todas os 

canais oficiais dos Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo. 

 

 

2. Leitura e Aprovação da Ata do XVII Fórum Regional de Jovens Líderes: 

Lido o Edital de Convocação, a presidente da mesa pergunta ao plenário se alguém acha 

necessária a leitura na íntegra da ata do XVII Fórum Regional de Jovens Líderes, do ano 

de 2019. A não leitura da Ata foi aprovado por aclamação, mas a presidente questionou 

os presentes sobre dúvidas referentes a ata, e se existirem, estas seriam respondidas. 

Sem nenhuma dúvida, partiu-se para o próximo item. 

4. Relatório Diretoria Jovem 2019: 

A Diretora Regional Jovem Hareline Belotti fala que o relatório de 2019, da Diretoria 

Regional dos Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo foi disponibilizado nos canais 

oficiais da região em forma de PDF, e nele consta informações sobre a funcionalidade 

da Diretoria Jovem. Todas as ações feitas pela DJ foram realizadas de forma conjunta 

com a Diretoria Regional, como participações Reuniões Itinerantes; Fóruns Distritais de 

Jovens; construção coletiva de materiais para atividades; e todo o apoio do Conselho 

Regional Jovem para resolução de demandas pertinentes à pasta. 

3. Relatório da Gestão 2019 e Prestação de Contas do NRJL: 

Os coordenadores do Núcleo Regional de Jovens Líderes de São Paulo, Nicholas Picin 

e Marianna Reali, fizerem a apresentação do Relatório da Gestão e Prestação de Contas 

de 2019 da Rede., falando sobre a participação em eventos; Conversas Temáticas 

realizadas; apoio ao JL’s; lançamento de Grupos de Trabalho; e demais ações. 

5. Apresentação Calendário Jovem 2020: 

O Calendário Jovem não foi apresentado. 

 



6. Final 

Ao final da segunda sessão do XVIII Fórum Regional de Jovens Líderes, Marianna 

Reali agradeceu a mesa pelo empenho e dedicação. Eleito em 2019 para um mandato 

de 1 ano, o coordenador do Núcleo Regional de Jovens Líderes Nicholas Picin 

Casagrande se despediu do NRJL e agradeceu o apoio de todos durante o seu 

mandado.  

O XVIII Fórum Regional de Jovens Líderes de 2020 foi encerrado às 11h. 

 

 

_____________________             _____________________ 

Pedro Hernandez       Victória Ennser  

GE Marechal Rondon 194/SP     GE São Paulo 001/SP 

1º Secretário        2ª Secretária 

 

 








