ATA DO XX FÓRUM REGIONAL DA REDE DE JOVENS LÍDERES - RIO DE JANEIRO
No vinte e quatro de março do ano de dois mil e dezoito às 16:32h, reuniram-se no Teatro Popular Oscar
Niemeyer localizado na Rua Professor Plínio Leite, Centro, Niterói/RJ, a Rede de Jovens Líderes dos
Escoteiros do Brasil - Rio de Janeiro para a realização do XX Fórum Regional da Rede de Jovens Líderes
- RJ. O fórum contou com a presença de 7 participantes, conforme a relação abaixo:
36GE/RJ Fernando Gomes S. Barros
36GE/RJ Amanda Naíma Neves Alli
15GE/RJ João Pedro Neves Drumond
27GE/RJ Michaela Salgueiro
77GE/RJ Fabrício de Barros Pereira Luiz
121GE/RJ Arthur Lorran F. Rocha
35GE/RJ Daniel Castro Lopes Soares
Foram eleitos para a mesa diretora, Amanda Naíma (36GE) para presidente do fórum, Arthur Rocha
(121GE) para vice-presidente do fórum, João Pedro (15GE) para 1º secretário e Michaela Salgueiro
(27GE) para 2 º secretário, todos eleitos por aclamação. Iniciando o fórum, a presidente questionou se
haveria a necessidade da leitura da Ata do XIX Fórum da Rede de Jovens Líderes - RJ, sendo todos
presentes favoráveis à leitura. A leitura da ata foi feita por Fabrício de Barros (77GE). Ao dim da Leitura
Michaela (27GE) observou que seu nome e o nome da Clarisse Lessa do 82 GE não constam na ATA e
que ambas etavam presente no fórum e também observou que a UEL de Pablo Gama estava errada pois
constava na ATA como 82 GE e na verdade é 14 GE. Também foi observado pelos presentes que não foi
realizado o Fórum Extraordinario para rever os parametros regionais e nem foram trabalhadas as metas
para a redução da desigualdade. Feitas as observações e correções necessárias a ATA foi aprovada por
aclamação.
O fórum prosseguiu com o Raio X da rede no ano de 2017, assim o comunicador Fabrício Luiz do
(77GE) fez um apresentação das principais atividades do ano que a rede participou como o XIX Fórum
Regional de Jovens Lideres RJ, o Fórum Nacional de Jovens Lideres 2017, o Encontrão 2017 e o XIX
Encontrinho Regional de Jovens Lideres 2017. Tendo a leitura da Ata de resumo do o XIX Encontrinho
Regional de Jovens Lideres 2017. Também ocorreu a leitura do Ata do Fórum Nacional de Jovens Lideres
2017 sobre as novas nomenclatura dos cargos da rede de Jovens Lideres, porem o Fernando Gomes
(36GE) deu a sugestão de ocorrer um Fórum extraordinário para renomeação dos cargos da rede regional
assim que os cargos serem aprovados pelo CAN.
Em seguida ouve a eleição dos novos membros ao Núcleo Regional no Biênio 2018/2019, por decisão dos
participantes do fórum ficou decido eleger somente 1 comunicador e 1 coordenador. Sobre o afastamento
do Coordenador Rodrigo Faro (87GE) ficamos com a sua vaga em aberta com isso foi decidido mais pra
frente ocorrer uma fórum extraordinário para eleição desta vaga. Tendo dois candidatos para o núcleo,
para a vaga de coordenador o Fernando Gomes do 36GE e para comunicador João Pedro Drumond do 15
GE foram eleitos por aclamação sem nenhuma oposição.
Eleição para delegados ao Fórum Nacional de Jovens Lideres de 2018 em Curitiba:
1º Delegado: João Pedro Neves Drumond - 15ºGE/RJ
2º Delegado: Fabrício de Barros Pereira Luiz - 77ºGE/RJ

3º Delegado: Fernando Gomes S. Barros - 36ºGE/RJ
Foram aprovados por aclamação de votos, ficando ciente que pode houver substituição no fórum por
qualquer membro da rede de jovens lideres do rio de janeiro caso falta de um dos três delegados citados
acima.
Em Assuntos Gerais, abordamos o problema pelo baixo corum no evento e deixando em aberto ideias e
soluções para aumentar o corum dos Jovens Lideres em próximas atividade da Rede.
Fórum encerrado ás 18:23h
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