ATA DO XXIII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES DO RIO DE JANEIRO
No dia vinte e sete de março de dois mil e vinte um foi realizado o XXIII Fórum Regional de Jovens
Líderes. Com primeira chamada às 8h, e segunda chamada às 8h20min, reuniram-se em ambiente virtual,
por meio da plataforma Zoom, a Rede de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil - Rio de Janeiro. O
credenciamento para delegados ocorreu até às 8h35min. O Fórum contou com a presença de 40
participantes, conforme relação abaixo:
02GE/RJ - Eduardo Pinto Barradas
02GE/RJ - Emandi Lino Campista
02GE/RJ - Isabella Camara Pinheiro
02GE/RJ - Marina Rocha da Costa Alves
02GE/RJ - Raphael de Lima Moreira
11GE/RJ - Ana Beatriz Ladeira Aleixo
17GE/RJ - Nícolas Silva de Oliveira
18GE/RJ - José Luiz Benedito
20GE/RJ - Pedro Henrique de Paiva Scheel
27GEMAR/RJ - Beatriz Moreira de Souza
27GEMAR/RJ - Camila Silva Gaudard
27GEMAR/RJ - Clarissa Dias Solerno da Silva
27GEMAR/RJ - Everton do Nascimento de Lima
27GEMAR/RJ - Yasmin Rodrigues de Oliveira
31GE/RJ - Matheus Aguiar Gomes
33GEAR/RJ - Guilherme Sousa Costa
33GEAR/RJ - Jéssica da Silva Constantino
40GE/RJ - Victor Schote Nogueira
51GEAR/RJ - Ariel Milesi de Avellar
51GEAR/RJ - Sayuri Costa Gonçalves Mizuno
51GEAR/RJ - Tereza Sandes Xavier Lima (Escotista ouvinte)
53GE/RJ - Vitor Hugo Barbosa da Silva Vilete
59GE/RJ - Aline Daniel Moreira de Moraes
59GE/RJ - Giulia Faia Ferreira
59GE/RJ - Mariana Marques de Lima E Silva
75GEAR/RJ - Louise Ferreira N. Pestana da Costa
75GEAR/RJ - Paulo Roberto Gomes Gonçalves Neto
76GE/RJ - Guilherme Brito Viana
76GE/RJ -Iasmin Sena de Pontes Barros
82GE/RJ - Bruna Madalon Santos Souza
82GE/RJ -Gabriel Matias dos Santos
82GE/RJ -Marcos Willy Alves de Sousa
95GE/RJ - Leticia Altina de Souza Porto
95GE/RJ - Renan de Souza Ferreira
95GE/RJ - Sofia Kitaeva de Broutelles
111GEAR/RJ - Gabryella Cristhine Ferreira da Silva
111GEAR/RJ - João Pedro Neves Drumond
132GE/RJ - Iago Rafael Marques Bernardino da Silva

182GE/RJ - Beatriz Melo Schittini
182GE/RJ - Thais de Oliveira Marinho
Para iniciar o Fórum, o Núcleo Regional de Jovens Líderes (2020) deu boas-vindas aos participantes.
Gabryella Ferreira (111GEAR) conduziu a bandeira e Paulo Gomes (75GEAR) prosseguiu com a oração.
Jéssica Constantino (33GEAR) apresentou o formulário que foi preenchido anteriormente ao Fórum pelos
delegados participantes, no qual constava que a maioria dos delegados concordou com a votação aberta,
com 37 votos a favor e 4 contra. Logo após, foi realizada a votação da mesa. Gabryella Ferreira
(111GEAR) externou que, previamente, o Núcleo Regional só recebeu candidaturas para cargo de
Presidente da Mesa, tendo se candidatado João Pedro Drumond (111GEAR) e Ana Beatriz Aleixo
(11GE). Desta forma, Ana Beatriz Aleixo(11GE) disse que declinava da candidatura de presidente da
mesa em prol de João Pedro (111GEAR) e que ela gostaria de se colocar como vice-presidente. Como
não havia candidatos aos cargos de Primeiro e Segundo secretário, Jéssica Constantino (33 GEAR) e
Yasmin Rodrigues (27 GEMAR) se candidataram para preencher essas vagas, respectivamente. Seguindo
para votação, Victor Schote (40GE) sugeriu que a eleição para a Mesa Diretora do Fórum fosse por
aclamação e, assim, seguiu.
O jovem líder João Pedro Drumond (111GEAR) foi eleito como Presidente da Mesa, Ana Beatriz Aleixo
(11GE) eleita como Vice-presidente, Jéssica Constantino (33GEAR) como Primeira Secretária e Yasmin
Rodrigues (27GEMar) como Segunda Secretária.
Gabryella Ferreira (111GEAR), Coordenadora do Núcleo, pediu para que ocorresse inversão da pauta,
pois Eduardo Barradas (02GE), por ser o representante do Rio de Janeiro na comissão do Regulamento
Geral da Rede Nacional de Jovens Líderes, teria um tempo para a apresentação do tema. Essa pauta, a
princípio, iria anteceder a votação ao cargo de coordenação que Eduardo Barradas (02GE) era candidato
e que isso poderia influenciar o resultado da votação. A inversão da pauta foi aceita por aclamação no
Fórum. A nova ordem do dia foi apresentada na tela.
Dando continuidade ao Fórum, o Presidente da Mesa realizou a leitura da ata do fórum de 2020 para
aprovação da plenária. O jovem líder João Pedro Drumond (111GEAR) pontuou que, no antepenúltimo
parágrafo, havia um erro no cargo do Fernando Gomes, que na verdade foi Presidente da Mesa no XXII
Fórum Regional. Aline Daniel (59GE) pontuou algumas correções de ortografia. Matheus Aguiar (31GE)
pediu para que fosse acrescentado seu nome na listagem de participantes, que embora não tivesse se
credenciado, participou do fórum anterior. A ata foi aprovada com 29 votos a favor e 2 abstenções.
O próximo item da pauta foi a apresentação do Relatório de 2020 da Rede de Jovens Líderes. Paulo
Gomes (75GE), Coordenador do Núcleo, compartilhou sua tela com o Fórum para mostrar o arquivo
(inserido no relatório regional, sendo disponibilizado previamente pela Região Escoteira do Rio de
Janeiro) com as atividades realizadas pela Rede de Jovens Líderes - Rio de Janeiro no ano de 2020.
Logo após, a pauta seguiu com a votação de delegados regionais ao Fórum Nacional de Jovens Líderes.
Gabryella Ferreira (111GEAR) pontuou que pode acontecer a realização de dois Fóruns Nacionais de
Jovens Líderes no ano de 2021 e destacou a importância dos delegados eleitos estarem cientes que
precisam estar disponíveis para ambos os fóruns, representando o Rio de Janeiro. Tivemos como
candidatos os jovens líderes: Beatriz Moreira (27GEMAR), Gabryella Ferreira (111GEAR), Iago Rafael
(132GE) e João Pedro Drumond (111GEAR). Cada candidato teve 1 minuto para se apresentar à plenária.

A votação foi finalizada e o resultado foi: Beatriz Moreira (27GEMAR) teve 15 votos, Gabryella Ferreira
(111GEAR) teve 6 votos, Iago Rafael (132GE) teve 7 votos e João Pedro Drumond (111GEAR) teve 3
votos. Assim sendo, Beatriz Moreira (27GEMAR) foi eleita como 1º delegada, Iago Rafael (132GE)
como 2º delegado, Gabryella Ferreira (111GEAR) como 3º delegado e João Pedro Drumond (111GEAR)
como 1º suplente. João Pedro Drumond (111GEAR) propôs que outros dois jovens líderes do Rio de
Janeiro que tenham participado do Fórum Regional e que venham a participar do Fórum Nacional,
preencham as outras duas vagas de suplentes. A proposta foi levada para votação e a plenária aprovou por
aclamação.
Jéssica Constantino (33GEAR) deixou como sugestão para os delegados regionais eleitos que eles
fizessem uma carta após o Fórum Nacional, para explicitar o que estava sendo votado e qual a motivação
da escolha de seus votos.
Tivemos um intervalo de 10 minutos e o Fórum seguiu com a eleição de um Coordenador e um
Comunicador para o Núcleo Regional de Jovens Líderes biênio 2021-2023.
O Presidente da Mesa João Pedro Drumond (111GEAR) sugeriu que cada candidato se apresentasse e
falasse um pouco da sua trajetória e de suas propostas em 2 minutos. Neste momento, Gabryella Ferreira
(111GEAR) pediu para que a Ana Beatriz Aleixo (11GE) fosse afastada como Vice-Presidente da mesa
levando em consideração que a mesma era candidata a Coordenadora, e que, em caso de empate na
votação, a situação seria solucionada pela mesa diretora.
O presidente da mesa João Pedro Drumond (111GEAR) acatou o pedido feito por Gabryella Ferreira
(111GEAR). Eduardo Barradas (02GE), candidato ao cargo de coordenador, iniciou a apresentação,
seguido da candidata Ana Beatriz Aleixo (11GE). Logo após a apresentação dos candidatos, iniciou-se a
votação por parte da plenária. A votação se deu com 2 abstenções, 1 voto para Ana Beatriz Aleixo
(11GE) e 28 votos para Eduardo Barradas (02GE). Sendo assim, Eduardo Barradas (02GE) foi eleito
Coordenador do Núcleo Regional 2021-2023. Ana Beatriz Aleixo(11GE), como segunda colocada, se
tornou suplente ao cargo de coordenação. E finalizada esta votação, Ana Beatriz Aleixo (11GE) voltou a
participar, como vice-presidente, da mesa diretora do fórum.
Na sequência, Sayuri Mizuno (51GEAR) realizou sua apresentação e falou das suas propostas. Por
aclamação, foi eleita Comunicadora do Núcleo Regional 2021-2023. João Pedro Drumond (111GEAR)
propôs que alguém se candidatasse como suplente ao cargo de comunicação, por não ter tido outro
candidato previamente.
Beatriz Moreira (27GEMAR) se candidatou como suplente da Sayuri Mizuno (51GEAR). Gabryella
Ferreira (111GEAR) perguntou se a candidatura, ainda que para suplência, no momento do Fórum, não
iria contra aos Parâmetros Regionais da Rede de Jovens Líderes - Rio de Janeiro aprovado no último
Fórum, no qual o Art. 19º diz que as candidaturas devem ser registradas com antecedência de 10 dias a
realização do Fórum. Victor Schote (40GE) expôs que nesse caso não se está indo contra os parâmetros e
que a plenária é soberana. João Pedro Drumond (111GEAR), atuando como participante do Núcleo
Nacional, explicou que isso não iria contra nossos parâmetros, e portanto, a candidatura de suplente era
válida. Por aclamação, Beatriz Moreira (27GEMAR) foi eleita suplente da comunicadora Sayuri Mizuno
(51GEAR). Em seguida, o Presidente da Mesa agradeceu e encorajou os eleitos e suplentes pela
candidatura.

O outro tópico discutido foi a Alteração do Regulamento Geral da Rede Nacional de Jovens Líderes,
apresentada pelo representante do Rio de Janeiro na comissão do regulamento, Eduardo Barradas (02GE),
que teve disponível 30 minutos para pontuar as mudanças propostas. Iago Rafael (132GE) apresentou o
regulamento na tela para que os participantes do Fórum pudessem acompanhar. O regulamento, como
lembrado por Gabryella Ferreira (111GEAR), foi divulgado previamente pelo Núcleo Regional e houve
uma Roda de Conversa sobre o assunto.
A plenária elegeu, por aclamação, a aprovação dos parâmetros nacionais da Rede de Jovens Líderes, com
as alterações propostas a nível nacional. A segunda votação foi referente a mudança da forma de
composição do Núcleo a nível regional, proposta pelo novo texto dos parâmetros. No texto, as
candidaturas ao nível regional devem ocorrer seguindo o modelo de chapa e não candidatura individual,
como ocorre atualmente. Esta votação foi realizada para que o representante da comissão regulamentar
tivesse um norte do que expor e decidir nas próximas reuniões da comissão, e para mostrar o
posicionamento da Rede do Rio de Janeiro. O debate também foi proposto para que os delegados eleitos
ao Fórum Nacional saibam o posicionamento dos jovens líderes do Rio de Janeiro e votem de forma a
representá-los.
Camila Gaudard (27GEMAR) pediu a voz para falar que é contra o modelo de chapa dos núcleos
regionais, por conta da questão de “panelinhas” e de realizarem ações que são contra a vontade da Rede
Regional, expondo sua opinião quanto ao formato de destituição da chapa. Jéssica Constantino
(33GEAR) concordou com o discurso de Camila Gaudard (27GEMAR), e disse que também não
concordava com esta proposta de candidatura. Raphael Moreira (02GE) comentou que acha a votação de
questão de chapa desnecessária porque, ao aprovar o regulamento, aprovamos o documento como um
todo, e não só uma parte dele e outra não. Gabryella Ferreira (111GEAR) expôs que seu entendimento
sobre o processo do regulamento é que o mesmo se encontra em aberto e por isso, ainda pode sofrer
alterações. Por este motivo, é importante debatermos e sinalizarmos sugestões de mudanças no texto, para
que o representante do Rio de Janeiro na comissão regulamentar, Eduardo Barradas (02GE), leve nossos
posicionamentos às reuniões da comissão. Victor Schote (40GE) discursou a favor da questão de eleição
por chapa ao núcleo regional. Ele trouxe a visão da discussão da Comissão do Regulamento, e disse que
estão pensando num modelo de destituição de chapas, que ainda não foi incluído no documento.
Aline Daniel (59GE) perguntou como funcionaria esse modelo por destituição da chapa/núcleo regional.
Iago Rafael (132GE) perguntou qual seria o mecanismo para levantar essa questão para destituir uma
chapa, e também levou em consideração que, a nível nacional há itens obrigatórios para se compor uma
chapa, como por exemplo prezar pela diversidade da região de cada jovem líder que compõe a chapa, e
que não viu isso ser comentado a nível regional, já que existe um certo afastamento dos jovens líderes
que não são da capital do Rio de Janeiro. Letícia Altina Porto (95GE) concorda com o Iago sobre essa
questão. Victor Schote (40GE) explicou que há um texto proposto, a nível nacional, para destituição, e
que a ideia seria espelhar isso para nível regional também, porém o texto ainda não está pronto.
Por fim, aconteceu a votação para guiar os delegados regionais no Fórum Nacional em relação à
aprovação do Regulamento a nível regional. O resultado foi: 4 ausentes, 11 abstenções, 8 contra e 8 a
favor. Os delegados regionais concordaram em conversar com a comissão do regulamento para falar mais
sobre as alterações.

Seguindo a ordem do dia, passamos as recomendações para o Fórum Nacional de Jovens Líderes.
Eduardo Barradas (02GE) pediu para que todos lessem as alterações propostas no Regulamento.
Para recomendações à Assembleia, Gabryella Ferreira (111GEAR) pediu aos eleitos neste Fórum
Regional, tanto aos cargos do Núcleo quanto aos delegados, que participassem da Assembleia Regional
para tomarem posse de seus cargos perante a assembleia.
Em assuntos gerais, Isabella Pinheiro (02GE) pediu a palavra, se apresentou, disse que cursa nutrição e
que irá fazer um manual sobre alimentação para o Movimento Escoteiro. Isabella Pinheiro (02GE) pediu
a colaboração para que as pessoas respondessem a um diagnóstico que será divulgado por ela, e também
pediu ajuda do Núcleo para a realização de um Rede Debate sobre a temática. Beatriz Moreira
(27GEMAR) disse que a Equipe Nacional de Meio Ambiente também discute sobre esse assunto, e deu a
dica para que a jovem líder entre em contato com a equipe. Em seguida, Eduardo Barradas (02GE)
parabenizou a atitude de Isabella Pinheiro (02GE) de divulgar o projeto e de levar isso à frente no
escotismo. Ele também pediu que os participantes do Fórum apoiassem ações sociais beneficentes.
Eduardo Barradas (02GE) disse que o grupo dele realizou algumas campanhas de doação e pediu ajuda
da Rede para que os jovens líderes pensassem e se envolvessem em projetos sociais para criarmos um
Mundo Melhor.
Iago Rafael (132GE) trouxe um ponto de reflexão sobre o momento atual de pandemia. Iago comentou
sobre os projetos que ele entrou com motivação para fazer e que foram pausados por conta da pandemia.
Pediu para que todos pudessem ficar em casa, evitar sair, e se cuidarem.
Paulo Gomes (75GEAR) agradeceu o trabalho da Gabryella Ferreira (111GEAR) e da Jéssica
Constantino (33GEAR) no Núcleo Regional. Gabryella Ferreira (111GEAR) agradeceu e deu palavras de
incentivo para os participantes, mencionando que a Rede não é composta somente pelo Núcleo Regional
e, sim, por todos os jovens líderes. Jéssica Constantino (33GEAR) agradeceu o carinho e também
incentivou que as pessoas se envolvessem mais nas questões da Rede de Jovens Líderes.
João Pedro Drumond (111GEAR) trouxe como assunto geral a candidatura do Rio de Janeiro como
cidade sede do Encontro Nacional de Jovens Líderes 2023 e pediu que isso fosse levado à votação no
Fórum. Gabryella Ferreira (111GEAR) sugeriu que caso ocorra a candidatura do Rio de Janeiro como
cidade sede do Encontrão, que procurassem pela Chefe Michela (155GE) que já havia se colocado à
disposição para colaborar com a Rede na infraestrutura de eventos, sobretudo, no interior do Estado. Este
item foi aprovado por aclamação pela plenária.
João Pedro Drumond (111GEAR) se retirou da Mesa para falar sobre o assunto do CAN, sendo a mesa
assumida pela Vice-Presidente Ana Beatriz Aleixo (11GE). Ele está como pré- candidato do Rio de
Janeiro ao CAN e foi pressionado por terceiros a tirar sua candidatura. João Pedro Drumond (111GEAR)
pediu para que os jovens líderes não deixem de correr atrás dos seus sonhos. Gabryella Ferreira
(111GEAR) disse que achou este tipo de atitude um absurdo, que todos os jovens líderes devem ter o
direito de se candidatar ao que acharem importante para o desenvolvimento do Escotismo, dentro das
regras. Ela comentou que os jovens não devem ser afetados por brigas políticas, portanto, ela sugeriu que
o assunto fosse uma recomendação levada à Assembleia Regional do Rio de Janeiro, como um momento
de externar o que está acontecendo com um membro da Rede de Jovens Líderes do Rio de Janeiro. João
Pedro Drumond (111GEAR) concordou com a sugestão. A plenária aprovou por aclamação que a questão
fosse levada à Assembleia Regional. Iago Rafael (132GE) comentou que acha um absurdo essa ação de

intimidar e deu palavras de incentivo para que os jovens líderes se candidatem a cargos em nível local,
regional e nacional. Giulia Faia (59GE) perguntou como seria levado isso à Assembleia Regional, se seria
como um repúdio ou pedir um esclarecimento do outro lado. Beatriz Moreira (27GEMAR) também expôs
a sua indignação sobre o assunto.
Gabryella Ferreira (111GEAR) falou que o ideal é que a questão fosse levada na Assembleia em assuntos
gerais, após as votações dos candidatos ao CAN, como forma de mostrar que a rede não está tentando
favorecer um candidato específico por pertencer a rede, mas sim que repudiamos esse tipo de ação.
Clarissa Dias (27GEMAR) falou da importância de criarmos uma rede de apoio quanto ao assunto de ter
jovens líderes sendo coibidos e sem espaço para ter voz nesses momentos deliberativos. Ana Beatriz
Aleixo (11GE) citou que existem canais oficiais dos Escoteiros do Brasil que podem ser procurados para
denúncia.
Após isso, o Fórum seguiu com a pauta de agradecimentos. Iago Rafael (132GE) fez palavras de
agradecimento pelo mandato da Gabryella Ferreira (111GEAR) e da Jéssica Constantino (33GEAR) no
Núcleo Regional. Dito isto, o Presidente da Mesa conduziu a bandeira e Clarissa Dias (27GEMAR)
realizou a oração.
Toda a plenária participou da canção da despedida, que foi transmitida em tela pelo Paulo Gomes
(75GEAR). O Presidente da Mesa, João Pedro Drumond (111GEAR), encerrou o XXIII Fórum Regional
de Jovens Líderes às 12h25min.
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