
 

 

ATA DO XXII FÓRUM REGIONAL DA REDE DE JOVENS LÍDERES - RIO DE JANEIRO 

No dia dezessete de maio de dois mil e vinte, com primeira chamada realizada às 16h00, e segunda 

chamada às 16h15, reuniram-se por ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a Rede de Jovens 

Líderes dos Escoteiros do Brasil - Rio de Janeiro para a realização do XXII Fórum Regional da Rede de 
Jovens Líderes - RJ. O Fórum contou com a presença de 54 participantes, conforme relação abaixo: 

02GE/RJ Marina Alves 

02GE/RJ Eduardo Barradas 
11GE/RJ Ana Beatriz Ladeira 

11GE/RJ Bárbara Oyama 

11GE/RJ Cassiano Leal 
15GE/RJ Milena Soares 

15GE/RJ Matheus Araújo 

15GE/RJ Guilherme Stark 
15GE/RJ Jorge Fernando da Silva 

17GE/RJ Nicolas Oliveira 

27GEMar/RJ Beatriz Moreira 

27GEMar/RJ Lais Moreira 
27GEMar/RJCamila Gaudard 

31GE/RJ João Paulo Mello  

31GE/RJ Matheus Aguiar Gomes 
33GEAr/RJ Lucas Ferreira 

33GEAr/RJ Marina Galdez 

33GEAr/RJ Guilherme Costa 

33GEAr/RJ Maria Julia Crisostomo 
33GEAr/RJ Jéssica Constantino 

35GE/RJ Henrique Riggo 

35GE/RJ Thainá Hutter 

35GE/RJ Luis Felipe Cardoso 
35GE/RJ Arthur Casadio 

36GEAr/RJ Pedro Moura 

36GEAr/RJ Fernando Gomes 
36GEAr/RJ Anna Carolina Lima 

51GEAr/RJ Sayuri Mizuno 

51GEAr/RJ Beatriz Aquino 
51GEAr/RJ Ariel Milesi 

53GE/RJ Vitor Vilete 

59GE/RJ Aline Daniel 

59GE/RJ Mariana Marques 
59GE/RJ Davi Nogueira 

59GE/RJ Giulia Faia 

59GE/RJ Daniel Batista 
75GEAr/RJ Paulo Roberto Neto 

75GEAr/RJ Louise Pestana 

75GEAr/RJ João Pedro Teles 

76GE/RJ João Paulo Lourenço 
76GE/RJ Iasmin Sena 

76GE/RJ André Puppi 

76GE/RJ Clara Borges 
81GE/RJ Ricardo Ale 

90GEMar/RJ Vitória Baldissera 

111GEAr/RJ João Pedro Neves Drumond 

111GEAr/RJ Hélio José Neto 
111GEAr/RJ Gabryella Ferreira 



 

 

111GEAr/RJ Maria Clara Grevett 

111GEAr/RJ Giovani Marcos da Silva 
132GE/RJ Maria Eduarda Pereira 

132GE/RJ Iago Rafael Bernardino 

155GE/RJ Serena Polaquini 
155GE/RJ Geovana Siqueira 

 

Por se tratar de um ambiente online, recebemos a inscrição de delegados até 16h30. Importante ressaltar 

que em determinados tópicos tivemos o número diferente de votos, por conta de problema de conexão 
dos delegados, e esses votos não foram contabilizados em nosso Fórum, pois entendemos que o jovem 

líder que não estava no momento, não teve manifestação de escolha (a favor, contra ou abstenção). 

Também é necessário afirmar que todas as votações tiveram tempo mínimo de 5 minutos. 

Este foi o primeiro fórum a ser realizado exclusivamente e totalmente em uma plataforma online, 

portanto, a organização do Fórum indicou a mesa diretora formada por Fernando Gomes (36GEAr) para 
Presidente, Gabryella Ferreira (111GEAr) para Vice-presidente, Jéssica Constantino (33GEAr) para 

primeiro secretário e João Pedro Drumond (111GEAr) para segundo secretário. Com 39 votos a favor e 

1 abstenção, a mesa diretora foi eleita. 

A primeira secretária Jéssica Constantino (33GEAr) iniciou o Fórum dando boas-vindas aos 
participantes e explicou que apenas jovens líderes possuíam direito a voz, pois tivemos também a 

presença de mestres pioneiros e representantes da diretoria regional. Após a cerimônia da bandeira, a 

primeira secretária deu as orientações necessárias para o bom funcionamento do Fórum, explicou que as 
votações seriam por meio de formulário eletrônico (Google Forms), instruiu todos a ficarem com 

microfones desligados e explicou o funcionamento de pedir voz para determinado assunto por meio do 

chat na plataforma, e também citou a forma de desempate no caso dos delegados e candidato, com 

primeiro critério sendo maior participação em atividades da Rede, e em segundo, o candidato com 
maior  idade. 

 

O presidente da mesa, Fernando Gomes (36GEAr) apresentou a ordem do dia, como foi divulgada no 

edital de convocação: 

 

1. Eleição da Mesa Diretora 

2. Aprovação da ata do XXI Fórum Regional de Jovens Líderes 

3. Apresentação do Relatório de 2019 da Rede de Jovens Líderes 

4. Leitura e votação sobre alterações dos parâmetros regionais 

5. Eleição dos Delegados e suplentes ao Fórum  Nacional de Jovens Líderes de 2020 

6. Eleição de um coordenador e um comunicador para o mandato de 2020-2021 do 
Núcleo Regional 

7. Recomendações ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 

8. Recomendações à Assembleia Regional 

9. Assuntos Gerais 

10. Agradecimentos 

 
 

Para melhor experiência no Fórum, todos os tópicos foram exibidos por meio de transmissão de tela, 

assim sendo, todos os participantes tinham a oportunidade de ver a apresentação criada pelo Núcleo 
para condução da ordem do dia. Todos os resultados das votações também foram apresentados na tela, 

em tempo real, para transparência dos resultados. 



 

 

Fernando Gomes (36GEAR), presidente da mesa, deixou aberto a possibilidade dos participantes se 

candidatarem ao Núcleo Regional ou como delegados ao Fórum Nacional, e explicou que esse desejo 
deveria ser apontado pelo jovem  líder até o fim do tópico sobre o relatório da rede. 

 

O presidente da mesa prosseguiu a leitura da Ata do “XXI Fórum Regional de Jovens Líderes do Rio de 

Janeiro”. Ao término da leitura, o presidente encaminhou a mesma para votação, no qual tivemos 38 
votos a favor, nenhum contra e 6 abstenções, sendo assim aprovada a ata do “XXI Fórum Regional de 

Jovens Líderes do Rio de Janeiro, realizado em 2019.” 

 
Com a ata aprovada, o presidente passou a palavra para o segundo secretário João Pedro Drumond 

(111GEAR) realizar a apresentação do Relatório de 2019 da Rede de Jovens Líderes do Rio de Janeiro. 

Christiane Reis (9GE) perguntou via chat onde poderia achar disponível o documento do relatório 

exibido no Fórum. O segundo secretário respondeu que o relatório estava disponibilizado em nossas 
redes sociais e no site dos escoteiros do Rio de Janeiro. 

 

Ao término da apresentação, a Vice-presidente da mesa, Gabryella Ferreira (111GEAR) seguiu com a 
apresentação dos parâmetros, indicando quais foram as alterações propostas pelos jovens líderes 

participantes do XXI Encontro Regional de Jovens Líderes e qual a justificativa para essas alterações. 

 

Ricardo Ale (81GE) pediu a voz para comentar sobre a mudança no 5º parágrafo do 13º artigo, e 
perguntou qual seria o auxílio dos outros dois integrantes do núcleo nessas atividades. O jovem líder 

também expôs sua opinião de que não vê necessidade dos outros 2 integrantes ficarem após o mandato 

para ajudar, e disse também que acredita que todos os candidatos aos cargos do Núcleo estão cientes do 
trabalho que deverão exercer e precisam ter competência para isso, e portanto não seria necessário o 

tempo de 2 meses e nem do contato com os dois membros que já terminaram seu mandato. 

 

Fernando Gomes (36GEAR), presidente da mesa, tomou a palavra para explicar que a vice-presidente 
estava responsável por esse tópico e, portanto, ela seria a pessoa que responderia às perguntas. 

 

Gabryella Ferreira (111GEAR) respondeu ao Ricardo que essas sugestões foram feitas pelos jovens 
líderes no Encontrinho e que não foram exclusivamente pensadas pelo Núcleo. Também falou sobre a 

questão de 2 meses de transição, explicando que essa mudança não foi pensada para controlar projetos 

ainda não finalizados, mas sim para dar suporte aos novos integrantes. 

 
Jorge Fernando (15GE) opinou sobre o Artigo 17º, questionando se essa alteração poderia gerar uma 

desigualdade na Rede, já que grupos mais próximos são mais propensos a participarem das atividades, e 

portanto teriam mais direito a votos pelo quantitativo de jovens indo aos eventos deliberativos em 
comparação com grupos escoteiros que ficam mais afastados do centro do Rio. Gabryella Ferreira 

(111GEAR) disse que essa questão foi levantada no Encontrinho, e inicialmente a proposta inicial era 

de dar direito a voto para cada jovem líder participante, mas explicou que a reestruturação foi feita com 
sugestão no quantitativo para dar mais incentivo ao jovem participar da Rede e dos momento 

deliberativos. 

 

João Pedro Drumond (111GEAR) pediu a voz para falar sobre o Artigo 13º, e explicou que o Núcleo 
Nacional funciona com essa estrutura proposta, os dois integrantes que já terminaram o mandato ficam 

por mais 6 meses para auxiliar os novos integrantes. Lucas Ferreira (33GEAR) e Vitória Baldissera 

(90GEMAR) pediram voz no chat mas retiraram seus nomes. 

 
O tópico dos parâmetros seguiu com Cassiano Leal (11GE) concordando com o Jorge Fernando (15GE) 

sobre o ponto de desigualdade. Cassiano disse também que achou legal essa alteração para aumentar a 

participação, e propôs a ideia de cobrar uma participação prévia dos jovens que estarão indo ao Fórum, 
para ver que os jovens estão presentes ativamente na Rede, e não estarão indo nos eventos apenas para 

votar. Gabryella Ferreira (111GEAR) disse que a ideia é interessante, mas explicou que não podemos 

colocar uma “barreira” no direito a delegado, isso seria um condicionamento criado dentro do próprio 

Grupo Escoteiro e iria contra nossos parâmetros, mas acha a ideia válida a ser aplicada nos grupos. 



 

 

 

Aline Daniel (59GE) apontou que já havia lido os parâmetros antes do Fórum, e citou que na o 

documento já cita que os dois novos só assumem de fato 1 mês depois. Ela disse que achou incoerente 
pois se a necessidade for de ficar após o tempo de mandato para auxiliar nos projetos, acha um tempo 

curto. Gabryella Ferreira (111GEAR) explicou a questão do tempo de ajuda, citando que os novos só 

assumem após 1 mês eleitos pois os outros 2 integrantes precisam de um período de encerramento. 

Marina (02GE) pediu fala, a internet dela ficou ruim e não conseguimos ouvir, mas deixamos o 
momento de voz dela para assuntos gerais. 

 

A votação foi realizada por artigo, e o resultado foi exibido na tela. Como consta no art. 4º dos 

parâmetros, qualquer alteração se dá por maioria de três quartos (3/4) dos votantes. Sendo assim, o 

resultado foi: criação do 5º parágrafo do Art. 13º não aprovado com 30 votos a favor, 4 contra e 9 
abstenções; alteração do 1º parágrafo do Art. 17º não aprovado com 27 votos a favor, 10 contra e 6 

abstenções; criação do Art. 19º aprovado com 32 votos a favor, 2 contra e 9 abstenções; criação do 

parágrafo único do Art. 19º aprovado com 33 votos a favor, 1 contra e 9 abstenções; 

 
O presidente da mesa iniciou o tópico sobre votação de delegados, explicando o que fazem os delegados 

no Fórum Nacional. Gabryella (111GEAR) comentou a importância de ter pessoas que conheçam as 

demandas da rede para representar nosso estado no Fórum Nacional. Tivemos 5 candidatos inscritos 

como delegados ao fórum nacional de jovens e logo após se conduziu a eleição. No chat, Iasmin Sena 
(76GE) perguntou se as pessoas candidatas a delegadas ao Fórum Nacional não teriam tempo para se 

apresentarem. Fernando Gomes (36GEAR) respondeu que esse momento não existe no Fórum 

presencial, mas que é um ponto pertinente e poderia ser levantado em assuntos gerais. Iasmin voltou a 
responder que não conhecia as outras pessoas além dos integrantes do núcleo, e achou que a votação 

poderia ser tendenciosa. O resultado foi: Gabryella Ferreira(111GEAR) com 12 votos; Louise Pestana 

(75GEAR) com 10 votos; Jéssica Constantino (33GEAR) com 8 votos; João Pedro Drumond 

(111GEAR) com 5 votos; João Paulo Mello (31GE) com 1 voto e 7 abstenções. 
 

Após o resultado dos delegados a segunda secretária Jéssica (33GEAR) iniciou a apresentação dos 

candidatos ao Núcleo Regional, cronometrando 2 minutos para que cada um se apresentasse e falasse 

mais sobre as propostas. Ana Beatriz (11GE) iniciou sua apresentação. Na sequência, Paulo Roberto 
(75GEAr) falou sobre suas propostas. Depois passamos para as propostas dos comunicadores. Beatriz 

Aquino (51GEAr) teve seu momento de fala e na sequência o Iago Rafael (132GE). O candidato João 

Paulo (31GE) teve um problema familiar e precisou se ausentar naquele período de apresentação, mas 
suas propostas foram exibidas em tela durante 2 minutos. Após a votação, tivemos o resultado: para o 

cargo de coordenador, Paulo Roberto (75GEAR) recebeu 21 votos, Ana Beatriz (11GE) recebeu 20 

votos e tivemos 3 abstenções. Dessa forma, Paulo Roberto (75GEAr) foi eleito coordenador para o 
biênio 2020/2021. Para comunicador, Iago Rafael (132GE) recebeu 20 votos, Beatriz Aquino 

(51GEAR) recebeu 18 votos, João Paulo Mello(31GE) recebeu 4 votos e tivemos 2 abstenções, dessa 

forma, Iago Rafael foi eleito comunicador do biênio 2020/2021. O presidente da mesa explicou que os 

outros candidatos que ficaram em segundo lugar nas votações já são automaticamente suplentes nos 
cargos, de forma que, se algo acontece com o eleito, esses suplentes assumem o cargo. 

 

Após a eleição dos candidatos, o segundo secretário João Pedro Drumond(111GEAR) conduziu as 
recomendações ao Fórum Nacional de Jovens Líderes. André Puppi(76GE) pediu voz no chat e 

levantou duas recomendações, a primeira é sobre o site da Rede Nacional de Jovens Líderes, pois o site 

virou uma plataforma de filmes piratas e ele queria um posicionamento do Núcleo Nacional; a segunda 
recomendação foi que nós cobrássemos a posição sobre o apoio a questões democráticas, não só nível 

nacional mas que a rede a nível regional ou nacional se posicionasse. O Lucas Ferreira(33GEAr) 

levantou a questão de participação dos associados em países que proíbem a participação de mulheres 

em atividades escoteiras, ele disse que seria importante nos manifestarmos enquanto jovens líderes do 
Rio de Janeiro para que defendamos a não participação neste eventos e solicita essa recomendação ao 

Fórum Nacional. Lucas deu o exemplo do caso abordado ao CAN levado pela rede sobre o evento de 

Abudai. João Pedro (111GEAR) voltou a lembrar que o Fórum Nacional é online e gratuito, 
incentivando a inscrição e participação de todos. Beatriz Moreira (27GEMAR) concordou com a fala do 



 

 

Lucas Ferreira(33GEAR) que as mulheres terem o direito de participar, e acha que nós como jovens 

líderes deveríamos ser contra essa atitude e defendermos os direitos das mulheres. Fernando Gomes 
(36GEAR) reafirmou a posição do Rio de Janeiro sendo a favor da carta que se manifestava contra, 

explicitando que algumas semanas atrás foi realizada uma pesquisa aberta para saber a opinião dos 

jovens líderes. 

 
Logo após a vice-presidente da mesa Gabryella Ferreira(111GEAR) conduziu as recomendações à 

Assembleia Regional. João Pedro(111GEAR) levantou o ponto de que as atividades regionais poderiam 

ser feitas a partir de equipes criadas por processo seletivo para jovens líderes e escotistas no geral, 
assim atraindo um âmbito maior no RJ, pois atualmente as atividades são criadas por voluntários 

convocadas diretamente pela Diretoria Regional. E também a recomendação do André Puppi(76GE) 

abordado na pauta anterior  pedindo posicionamento da região sobre as questões democráticas. 

 
O Fernando Gomes(36GEAr) abriu a pauta sobre os assuntos gerais. Fernando iniciou falando sobre a 

criação e desenvolvimento de GTs (grupos de trabalho), explicando que agora eles terão um tempo de 

vida útil, com fases, resultado e encerramento. 
 

Fernando seguiu o tópico e abordou a questão citada pela Iasmin Sena(76GE) sobre a votação a 

delegados ao Fórum Nacional ser tendenciosa. Fernando concordou, pediu desculpas, e falou que na 
próxima irão pensar em um momento do Fórum para apresentação dos delegados ao Fórum Nacional.  

Iasmin Sena (76GE) falou que sentiu falta dessa apresentação, disse que imagina que não foi a intenção 

do núcleo, porém o momento de apresentação seria ideal. Marina (02GE) levantou a questão da 
experiência limitar os jovens líderes, que se sentiu “reprimida” a falar no Fórum por conta dessa 

questão do parâmetro, que não concordava com a fala inicial do Cassiano(11GE) abordado nos 

parâmetros. Jéssica(33GEAR) mostrou as respostas obtidas no formulário sobre os parâmetros, 

realizando a leitura dos comentários. Ana Beatriz(11GE) trouxe a reflexão sobre participação ativa e 
candidatura na rede. Ela propôs pensar em um artigo para “vetar” a candidatura para pessoas que não 

participam da Rede efetivamente para cargos ao Núcleo e delegados, ela disse ainda achar incoerente 

algum jovem líder se candidatar para representar algo que ele não conhece e não faz parte. 
 

Cassiano(11GE) trouxe a questão de nos atentarmos a ações para trazer mais jovens líderes para perto, 

jovens que já estão acompanhando as atividades da Rede, opinando que uma boa captação se dá por 

meio de uma boa gestão. Sayuri(51GEAR) fez uma pergunta sobre a participação dos jovens líderes em 
fórum, tentando entender a contagem de delegados e teve sua dúvida sanada pelo segundo secretário da 

mesa. João Pedro(111GEAR) foi o proximo a levantar seu ponto falando sobre o GT rede itinerante, 

Fernando disse que não vai colocar para votação, mas espera que o Núcleo faça divulgação do GT e a 
Beatriz Moreira(27GEMAR) se manifestou em fazer parte desse GT. 

Barbara(11GE) perguntou sobre a existência de alguma instância deliberativa a nível local para decisão 

dos delegados ao Fórum Regional. Fernando (36GEAr) respondeu que é livre para decisão do Grupo 

Escoteiro e dos jovens líderes participantes. Beatriz Moreira (27GEMAR) elogiou o Fórum Regional 
desse ano e disse que foi o Fórum com maior participação jovem que ela já presenciou, ela também 

trouxe um pedido para o Núcleo Regional de realizar atividades online para os jovens líderes e atender 

o interior. Ana Beatriz (11GEAR) voltou a falar pra agradecer a todos os votos e deixou claro que está  
disposta a ajudar. Maria Julia(33GEAR) questionou sobre assuntos de diversidade e sugeriu alguma 

atividades online ou debate sobre isso, Fernando (36GEAR) respondeu que ela pode propor alguma 

atividade e deve procurar o Núcleo para colocar isso em prática. Paulo Roberto (75GEAR) agradeceu 

aos votos recebidos e deixou claro que as propostas de todos os candidatos são ótimas e está aberto para 
trabalhar junto. Iago Rafael (132GE) agradeceu aos votos e fez um convite aberto para um momento de 

conversa proposto pelo Clã dele sobre diversidade. 

 

Após os assuntos gerais, o vice-presidente Fernando(36GEAR) realizou a renovação da promessa dos 

novos integrantes do Núcleo Regional, delegados e suplentes ao Fórum Nacional de Jovens Líderes. 



 

 

Gabryella agradeceu aos jovens líderes presentes, agradeceu ao Leo Mandu, atual presidente da região 

escoteira do Rio de Janeiro. Leo Mandu pediu a palavra para elogiar a realização do fórum e o número 
de quorum presente até o final e agradeceu tudo que a rede se propôs e fez na região do Rio de Janeiro. 

 

Logo em seguida o Fernando Gomes(36GEAR) agradeceu a todos e se despediu do cargo de 

coordenador relatando alguns momentos vividos como rede. Desejou boa sorte ao novos membros 
eleitos. João Pedro (111GEAR) também agradeceu a participação de todos e contou um pouco sobre o 

período como comunicador do Núcleo. 

 
Logo após os agradecimentos, a canção da despedida foi transmitida em tela pelo segundo secretário. 

Às 20h26 o presidente da mesa Fernando Gomes(36GEAR) encerrou o XXII Fórum Regional de 

Jovens Líderes. 

 

 

 
Fernando Gomes 

Presidente da Mesa 

 

Gabryella Ferreira 

Vice-Presidente da Mesa 

 

Jéssica Constantino 

Primeira Secretária da Mesa 

 

João Pedro Neves Drumond 

Segundo Secretário da Mesa 




