ATA DO XXI FÓRUM REGIONAL DA REDE DE JOVENS LÍDERES - RIO DE JANEIRO
No dia trinta de março do ano de dois mil e dezenove às 16:10h, reuniram-se no Planetário da Gávea,
localizado na Rua Vice Governador Rubens Berardo, Gávea - Rio de Janeiro, a Rede de Jovens Líderes
dos Escoteiros do Brasil - Rio de Janeiro para a realização do XXI Fórum Regional da Rede de Jovens
Líderes - RJ. O fórum contou com a presença de 21 participantes, conforme a relação abaixo:
14GE/RJ Fernanda Gabriela S. Seabra
14GE/RJ Lucas Martins
15GE/RJ João Pedro Neves Drumond
27GEMAR/RJ Beatriz Moreira de Souza
27GEMAR/RJ Camila Silva Gaudard
27GEMAR/RJ Laís Moreira de Souza
31GE/RJ Daniele Carvalho Rodrigues
31GE/RJ Igor Lucas
31GE/RJ João Paulo Mello de Souza
33GEAR/RJ Jéssica da Silva Constantino
36GEAR/RJ Arthur Lorran Ferreira Rocha
36GEAR/RJ Fernando Gomes de Siqueira Barros
36GEAR/RJ Anna Carolina Santos Lima dos Santos
77GE/RJ Fabrício Barros Pereira Luiz
81GE/RJ Ricardo Jouan Alé
88GE/RJ Mateus Nascimento Barbosa
96GE/RJ Winicius Barreiro da Silva
111GEAR/RJ Gabryella C. Ferreira da Silva
111GEAR/RJ Giovani Marcos Rodrigues da Silva
111GEAR/RJ Hélio José Higino Neto
111GEAR/RJ Maria Clara Lopes
Foram eleitos para a mesa diretora, Mateus Nascimento (88GE) para presidente do fórum, João Paulo
Mello (31GE) para vice-presidente do fórum, Winicius Barreiro (96GE) para 1º secretário e Maria Clara
Lopes (111GEAR) para 2 º secretário, todos eleitos por aclamação. Após a cerimônia de bandeira, o
presidente da mesa apresentou no projetor a ordem do dia, como segue abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eleição e posse da mesa diretora;
Aprovação da ata do XX Fórum Regional de Jovens Líderes;
Apresentação do Relatório de 2018 da rede de Jovens Líderes RJ;
Relatório sobre o “GT Planetário”;
Apresentação da reativação e propostas do “GT Rede debate”;
Sugestão e votação sobre melhor utilização do grupo de WhatsApp da rede RJ;
Apresentação da sugestão do “GT carta de compromisso da DR com a rede”;
Eleição dos Delegados e suplentes ao Fórum Nacional de Jovens Líderes de 2019 em Brasília;
Eleição de um coordenador e um comunicador para o mandato 2019-2021 do Núcleo Regional;
Recomendações ao Fórum Nacional de Jovens Líderes;
Recomendações à Assembléia Regional;
Agradecimentos;
Assuntos Gerais;

Para a leitura e aprovação da Ata do “XX Fórum Regional de Jovens Líderes do Rio de Janeiro”, foi
convidado o comunicador do núcleo regional Fabrício Barros (77GE). Ao término da leitura, o presidente
encaminhou a mesma para votação, onde tivemos 10 votos a favor, nenhum contra e 1 abstenção, sendo
assim aprovada a ata do “XX Fórum Regional de Jovens Lideres do Rio de Janeiro”.
Com a Ata aprovada, o presidente seguiu para o próximo ponto. Um vídeo com todas as atividades da
rede de jovens líderes do Rio de Janeiro no ano de 2018 foi apresentado. O comunicador do núcleo
regional João Pedro (15GE) citou a importância que teve o Encontro Nacional de Jovens Líderes 2018 em
Fortaleza, por ser um evento enriquecido de conhecimento, além da oportunidade que teve de participar e
coordenar uma das oficinas do evento.
Para o próximo tópico, o coordenador do núcleo Fernando Gomes (36GEAR) informou que a ideia do
núcleo é que um membro específico do “GT Planetário” estivesse ali para fazer a apresentação e relatório
das atividades exercidas, porém como o membro não havia chegado até aquele momento, ele mesmo
estaria realizando essa apresentação, uma vez que também participou ativamente do GT. Ele informou
que a ideia do GT foi muito bem aceita pelos jovens líderes no encontrinho de 2018, e que no início dos
trabalhos deu tudo certo. Porém como era um projeto de longa duração e havia poucos membros para uma
grande demanda, o serviço foi ficando falho. A coordenadora nomeada do núcleo regional Gabryella
Ferreira (111GEAR) enfatizou a necessidade de um rodízio para a manutenção do trabalho.
Terminando esse tópico, o presidente passou para o próximo ponto da ordem do dia, com isso o
comunicador do núcleo regional João Pedro (15GE) fez a explicação sobre a reativação do “GT Rede
Debate”, através de um rápido histórico do GT e a explicação que o núcleo regional tentou reativar o
mesmo no ano de 2018, porém vários fatores prejudicaram a ação do mesmo. Com isso, João Pedro
(15GE) propôs uma votação para a reativação do “GT Rede Debate” no ano de 2019. O presidente da
mesa atendeu a proposta e conduziu para votação. Por 9 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções, foi
aprovado a reativação deste GT.
Para o próximo ponto da ordem, o presidente da mesa convidou Gabryella Ferreira (111GEAR) para
apresentação do mesmo. Gabryella Ferreira (111GEAR) falou sobre uma melhor utilização do “grupo de
Whats App” da Rede de Jovens Líderes do Rio de Janeiro além de citar que nesse grupo contem pessoas
de outros estados e membros que nem mais jovens líderes são. Com isso, ela fez a sugestão retirar os
membros de outros estados, assim como aqueles que não fossem mais jovens líderes e abriu o tema para
sugestões. Jéssica Constantino (33GEAR) pediu a palavra e apresentou seu ponto de vista em que
poderíamos deixar todos ali devido assim o grupo ter uma visibilidade maior e deu como exemplo
fomentar mais atividades e engajar mais jovens de outras regiões e idades. Ao termino da fala de Jéssica
Constantino (33GEAR), Fabrício Barros (77GE) pediu a palavra e discordou da companheira levantando
que naquele espaço teríamos debates não oportunos para todos ali e com isso os jovens de outros estados
e idade fora que compete aos jovens líderes, estariam acompanhando assuntos que os Jovens Líderes do
Rio de Janeiro nem decidiram ainda. Com isso o presidente da mesa pediu a palavra e sintetizou 2
propostas:


1° Proposta – Retirar do grupo de Whats App todos aqueles que não competem mais a idade de
Jovens Líderes perante a União dos escoteiros do Brasil, ou seja, só deixar no grupo membros
entre 18 anos e 26 anos incompleto.



2° Proposta – Retirar do grupo de Whats App aqueles que não são membros da rede de Jovens
Líderes do estado do Rio de Janeiro, salvo membros específicos por orientação do Núcleo
Nacional.

Todos os presentes concordaram em levar essas duas propostas para votação. Com isso o presidente da
mesa conduziu a votação. Por 9 votos a favor, nenhum contra e 1 abstenção, ficou decidido remover do
grupo de Whats App, todos aqueles membros que a idade não compete aos jovens líderes. Por 5 votos a
favor, 3 contra e 3 abstenções, ficou decidido remover do grupo de Whats App, todos aqueles membros
que não fazem parte da rede de Jovens Líderes do Rio de Janeiro, salvo orientação do Núcleo Nacional.
Para o próximo tópico da ordem o presidente da mesa convidou o comunicador do núcleo João Pedro
(15GE) para explicar o “GT Carta de Compromisso da DR com a rede”. João Pedro (15GE) alegou
pesquisar, em conjunto com os demais membros do GT, sobre como funciona a rede em outros estados
(citando a rede de São Paulo e Rio Grande do Sul como exemplo) que são melhores estruturados. Com
base nessas pesquisas surgiu a ideia de montar uma carta compromisso da direção regional do Rio de
Janeiro com a rede de Jovens Líderes do Rio de Janeiro, no intuito de melhorar e aumentar a participação
dos jovens líderes no estado do Rio de Janeiro. Ele também propôs a leitura do documento preparado pelo
GT para a ciência de todos ali presentes. Uma nota, vale ressaltar que pelo fórum ser aberto, mas com
voz apenas para jovens líderes, membros das 3 chapas concorrentes a diretoria regional do Rio de
Janeiro estavam ali presentes. Ao terminar a leitura detalha da carta, Fernando Gomes (36GEAR)
solicitou a palavra, enfatizando que estava no GT também e que todos os pontos lidos ali, seriam
conversados para em conjunto com a nova diretoria regional, para assim termos um documento final. João
Pedro (15GE) terminou informando todos membros do GT: Arthur Lorran (36GEAR), Fernando Gomes
(36GEAR), Gabryella Ferreira (111GEAR), João Pedro (15GE) e Tatiane Brum (15GE). Com isso o
presidente encaminhou a votação para dar continuidade ao encaminhamento da carta junto à nova
diretoria regional e a continuação dos trabalhos do GT. Por 9 votos a favor, nenhum contra e 2
abstenções, foi aprovado a continuidade do GT para levar o documento junto a diretoria regional.
Passando para o próximo tópico da ordem, o presidente da mesa solicitou que aqueles que fossem
candidatos a delegados ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 2019 em Brasília se apresentassem.
Fernando Gomes (36GEAR), Gabryella Ferreira (111GEAR) e João Pedro (15GE) se apresentarem como
candidatos a delegados do Rio de Janeiro. Como nenhum outro membro se candidatou, o presidente
encaminhou para votação. Por 11 votos a favor, nenhum contra e 1 abstenção, os 3 foram eleitos
delegados do Rio de Janeiro no próximo Fórum Nacional de Jovens Lideres. Após a votação, o presidente
da mesa solicitou que se houvesse algum membro que desejasse ser suplente no Fórum Nacional de
Jovens Líderes 2019, que se apresentassem. Mateus Nascimento (88GE) e João Paulo (31GE) se
candidataram e foram eleitos 1° e 2° suplente ao próximo Fórum Nacional de Jovens Líderes. Após a
votação, Fernando Gomes (36GEAR) solicitou a palavra e fez a proposta de que qualquer jovem líder do
estado do Rio de Janeiro e que estivesse presente no Fórum Nacional de Jovens Líderes 2019, poderia
ocupar a vaga de 3° suplente. O presidente da mesa encaminhou para votação e por 9 votos a favor,
nenhum contra e 2 abstenções, foi aprovada a proposta de Fernando Gomes (36GEAR).
Passando para o próximo tópico, o presidente sugeriu que todos os candidatos a coordenador e
comunicador do núcleo regional de Jovens Líderes do Rio de Janeiro se apresentassem e que teriam 5
minutos para apresentar suas propostas e ao final de tudo, ele iria conduzir as devidas votações. Com a
aceitação de todos presentes, o presidente da mesa chamou a frente os candidatos ao cargo de
coordenador do núcleo regional de Jovens Líderes para o biênio 2019/2020. Para esse cargo apenas
Gabryella Ferreira (111GEAR) se candidatou. Uma nota, vale lembrar que por ser nomeada em 2018
para compor o núcleo regional (que naquele momento estava incompleto pelo afastamento de um
dos membros) não haveria nenhum impedimento para a mesma se candidatar ao cargo no final de
sua gestão nomeada. Ao termino das propostas de Gabryella Ferreira (111GEAR), o presidente da mesa
convidou os candidatos a comunicador do núcleo regional de Jovens Líderes para o biênio 2019/2020 à
frente. Para esse cargo Jéssica Constantino (33GEAR) e Hélio José (111GEAR), se apresentaram como
candidatos. Cada um teve seus 5 minutos para apresentar suas ideias e propostas. Com isso, o presidente

da mesa conduziu as votações para coordenador do núcleo regional e por 13 votos a favor, nenhum contra
e 2 abstenções, Gabryella Ferreira (111GEAR) foi eleita membro do núcleo regional para o biênio
2019/2020. Para o cargo de comunicador do núcleo regional, Jéssica Constantino (33GEAR) obteve 9
votos e Hélio José (111GEAR) obteve 4 votos, com 4 abstenções. Jéssica Constantino (33GEAR) foi
eleita para o cargo de comunicador do núcleo regional no biênio 2019/2020. Antes de passar para o
próximo tópico, o presidente da mesa solicitou que o membro Hélio José (111GEAR) estivesse mais em
conjunto com o núcleo regional e a rede em si, pois suas propostas também são muito boas, além da
ciência que toda ajuda é muito bem vinda.
Com isso o presidente da mesa passou para o próximo tópico da ordem do dia, “Recomendações ao
Fórum Nacional de Jovens Líderes”. João Pedro (15GE) pediu a palavra e manifestou a vontade do
núcleo regional de colocar o Rio de Janeiro como uma das cidades candidatas para sediar o Encontro
Nacional de Jovens Líderes em 2020. O presidente da mesa então encaminhou para votação e por 13
votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções, ficou aprovada a candidatura do Rio de Janeiro para sediar o
Encontro Nacional de Jovens Líderes no ano de 2020.
Como próximo ponto da pauta, Fabrício Barros (77GE) após diversos contatos e leituras sobre o tema, fez
a sugestão de levarmos a Assembléia Ordinária Regional de 2019 do Rio de Janeiro a sugestão de
mudança no artigo 9°, com o intuito de reduzir o prazo de entrega das chapas a diretoria regional. O
presidente da mesa encaminhou a proposta para votação e por 17 votos a favor, nenhum contra e 1
abstenção, ficou aprovado levar essa sugestão a Assembléia Ordinária Regional de 2019 do Rio de
Janeiro.
Para o próximo tópico da ordem, o presidente convidou o coordenador do núcleo regional de Jovens
Líderes do Rio de Janeiro, Fernando Gomes (36GEAR) que fosse a frente conduzir essa parte. Fernando
Gomes (36GEAR) solicitou que todos os presentes que faziam parte do “GT Fórum 2019” se
levantassem. Além de Fernando Gomes (36GEAR), Mateus Nascimento (88GE), Gabryella Ferreira
(111GEAR) e João Pedro (15GE) estavam presentes e fizeram parte desse GT, além de Jennifer Luz
(18GE) e Nathália Lúcia (82GE) que não estavam presentes. Fernando Gomes (36GEAR) também
apresentou o atual “GT Encontrinho 2019” que terá como base o tema TomorrowLand. Desse GT
participam além de Fernando Gomes (36GEAR), Gabryella Ferreira (111GEAR), João Pedro (15GE),
Jéssica Constantino (33GEAR), Mateus Nascimento (88GE) e Jennifer Luz (18GE). Ainda em
agradecimentos, o comunicador João Pedro (15GE) chamou a frente o funcionário do escritório regional,
Gabriel Neiva para receber um certificado de agradecimento por toda ajuda e auxílio ao núcleo sempre
que preciso. A coordenadora Gabryella Ferreira (111GEAR) chamou a frente o dirigente regional, Marcos
Sant’Anna para receber em nome da diretoria regional, um certificado de agradecimento por toda ajuda e
auxílio ao núcleo sempre que preciso. Por ultimo o coordenador Fernando Gomes (36GEAR) chamou a
frente o comunicador em término de seu mandato, Fabrício Barros (77GE) para receber um certificado de
agradecimento por toda ajuda, empenho e trabalho junto ao núcleo regional e a rede como um todo.
Fabrício Barros (77GE) agradeceu, reconheceu que talvez não tenha feito tudo que podia pelo núcleo e
rede, porém buscou sempre fazer o que está possível e ao seu alcance.
Como ultimo ponto da ordem do dia, o presidente da mesa abriu para assuntos gerais. Ricardo Jouan Alé
(81GE) pediu a palavra e disse não conhecer anteriormente o “Rede Debate” e que seria muito
interessante a rede trabalhar isso em conjunto com a Comissão InterClãs do Rio de Janeiro. João Pedro
(15GE) pediu a palavra e levantou a proposta de um “GT rede itinerante” para que se fosse possível levar
o conhecimento sobre a rede para os grupos mais distantes do grande centro do Rio de Janeiro, e assim
deixou a proposta para votação. O presidente da mesa conduziu a votação. Por 18 votos a favor, nenhum
contra e 1 abstenção, foi aprovado a elaboração do “GT rede itinerante”. Fernando Gomes (36GEAR)
pediu a palavra e fez a seguinte sugestão, a criação de um GT para revisar os parâmetros da rede de

Jovens Líderes do Rio de Janeiro, de maneira que o mesmo pudesse estar mais de acordo com os
parâmetros nacional e de outras regiões onde a rede de jovens líderes é mais bem estruturada, além de
mudar o prazo para apresentação de candidaturas ao núcleo regional, de maneira que o prazo esteja em
sintonia com o mesmo prazo solicitado para as chapas futuras à diretoria regional, deixando para a
votação. O presidente da mesa conduziu a votação e por 19 votos a favor, nenhum contra e nenhuma
abstenção, a proposta foi aceita. Uma nota, como alguns dos participantes estavam vindo de mais
distante (alguns do interior do estado do Rio de Janeiro) o credenciamento foi contínuo durante o
evento, o que explica o aumento do quórum de votantes ao longo do processo do próprio fórum.
Como ultima ação do fórum, o presidente da mesa convidou os novos eleitos para o núcleo regional e os
delegados do Rio de Janeiro ao Fórum Nacional de Jovens Líderes – 2019, para renovarem sua promessa
diante ao fórum regional. Após esse ato foi realizado a cadeia da fraternidade e cantado a canção da
despedida.
O XXI Fórum Regional de Jovens Líderes se encerrou as 17:45h.

Eleição para delegados ao Fórum Nacional de Jovens Lideres de 2019 em Brasília:




1° Delegado: João Pedro Neves Drumond – 15GE/RJ

2° Delegado: Gabryella C. Ferreira da Silva – 111GEAR/RJ
3° Delegado: Fernando Gomes de Siqueira Barros – 36GEAR/RJ


1° Suplente: Mateus Nascimento Barbosa – 88 GE/RJ



2° Suplente: João Paulo Mello de Souza – 31 GE//RJ

Mateus Nascimento Barbosa - 88GE/RJ
PRESIDENTE
João Paulo Mello de Souza - 31GE/RJ
VICE-PRESIDENTE
Winicius Barreiro da Silva - 96GE/RJ
1º SECRETARIO
Maria Clara Lopes – 111GEAR/RJ
2º SECRETARIA

