
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO
1º CONSELHO DE NÚCLEOS REGIONAIS

O Núcleo Nacional de Jovens Líderes, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 46 do
Regulamento Geral da Rede Nacional de Jovens Líderes, convoca os Núcleos Regionais de
Jovens Líderes para o 1º Conselho de Núcleos Regionais, a realizar-se no dia 11 de setembro de
2021, de forma remota, através de plataforma online, em link que será disponibilizado
previamente, com início às 9 horas do horário de Brasília, com qualquer número de presentes,
para tratar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Boas-vindas e apresentação do 1º CNR;
2. Apresentação do processo de construção do novo Planejamento Estratégico dos

Escoteiros do Brasil e indicação de 1 jovem líder de cada Área Geográfica para compor o
GT do Conselho de Administração Nacional;

3. Apresentação do trabalho da Comissão Estatuinte dos Escoteiros do Brasil e convite para
contribuições;

4. Encerramento.

O Núcleo Nacional de Jovens Líderes justifica que a convocação do CNR em tempo
extraordinário — conforme Art. 48 do Regulamento Geral da RNJL — se dá em consequência do
curto prazo para a indicação de representantes jovens líderes das Áreas Geográficas para o GT
do CAN. O prazo definido pelo Conselho de Administração Nacional é dia 13 de setembro de
2021. Assim, buscando a participatividade e representatividade proporcionada pelo Conselho de
Núcleos Regionais, o NNJL realiza esta convocação em detrimento a uma decisão
individualizada.

Conforme Art. 49 do Regulamento Geral da RNJL, lembramos que podem participar do CNR
todos os integrantes de cada Núcleo Regional de Jovens Líderes, eleitos ou não. Para as
deliberações, cada NRJL presente terá um voto único.

As indicações de nomes a serem votados para a representação de cada Área Geográfica podem
ser feitas pelos Núcleos Regionais durante o CNR ou por e-mail. Incentivamos que os NRJLs de
cada Área Geográfica dialoguem entre si antes do CNR para definir as indicações.



Também, serão convidados jovens líderes de Regiões que não tenham NRJL composto, para que
tenhamos a indicação de representação das Áreas Geográficas onde não há uma presença
extensiva da RNJL.

Quaisquer dúvidas devem ser submetidas através do e-mail nnjl@escoteiros.org.br, com o
assunto “Dúvidas - CNR”.
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