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A Assembleia Regional Pioneira (ARPi) é realizada, ordinariamente, uma vez por ano, a fim de apresentar, 
debater e resolver assuntos referentes ao Ramo Pioneiro na Região Escoteira de São Paulo.
Em 2020 a Comissão Regional Pioneira (CP) abriu candidaturas para Clãs interessados em sediar a ARPi 
2021 e Santos foi eleita a cidade-sede da ARPi 2021, porém com a pandemia que acometeu nosso país e 
mundo, o evento acontecerá on-line.

 O que é o evento?

Quando?

Onde?
Virtualmente, através do aplicativo Google Meet.

O por que do evento?
Atende o previsto no objetivo do Plano Estratégico 2.2.5 e art. 1º Regulamento da ARPi e as ODS 5, 16 e 17.

27 de fevereiro de 2021 (sábado)
Abertura prevista às 08h00 e encerramento previsto às 18h00
 
Check-in virtual: todos os participantes deverão apresentar autorização de atividade (disponível para
download na área de Eventos do Meu Paxtu), devidamente preenchida e assinada (digitalmente) pela 
Diretoria da UEL e pelo responsável legal (no caso de menores de idade), conforme instruções a serem 
enviadas ao e-mail dos inscritos.
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Quem pode participar?
Pioneiros(as) a partir de 17 anos de idade até 21 anos incompletos, com registro escoteiro válido.

Sêniores/guias em transição, a partir de 17 anos de idade, com registro escoteiro válido.

Escotistas a partir de 21 anos de idade, com registro escoteiro válido. A participação de escotistas se 
dará conforme o disposto no §3º do art. 6º do Regulamento da ARPi vigente.

Como se inscrever?

Limite de vagas
200 (duzentas) para Pioneiros (as) e Seniores/Guias em transição.
50 (cinquenta) para Escotistas.

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 13 de dezembro de 2020 até às 23h59 do 
dia 08 de fevereiro de 2021, ou até serem contempladas todas as vagas.

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamento
1. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição até 09 de fevereiro de 2021. 
2. Transferências de inscrições: O participante poderá transferir sua inscrição a outro associado que esteja 

com registro válido, na mesma categoria que se inscreveu, estando este com registro em dia, através do 
MEU PAXTU. Prazo para transferência de inscrição: 09 de fevereiro de 2021. Após essa data não será mais 
possível realizar transferência. 

https://goo.gl/2rLje2 
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Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

08h00 às 08h30 - Abertura
08h30 às 12h00 – Debates direcionados
12h00 às 13h00 – Intervalo para o almoço
13h00 às 17h30 – Plenária da ARPi
18h00 – Horário previsto para encerramento

Candidaturas e Assuntos Gerais na ARPi

Link para candidatura da Comissão Regional Pioneira 2021/2022:
Candidaturas a membros da Gestão 2020/2021 da Comissão Regional Pioneira deverão ser feitas por meio de 
inscrição individual, via formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/Xwep5iJNX8e984fK6

Link para Candidaturas à Mesa e à Comissão de Escrutínio:
As candidaturas a Presidente, Vice-Presidentes e Secretários e membros de Comissão de Escrutínio da 
Assembleia Regional Pioneira poderão ser feitas por meio de formulário eletrônico disponível em: https://
forms.gle/SHdA1fwgpQYwF5NRA

Link para candidatura para ARPi e CRP:
Candidaturas de Cidade Sede para a realização da Assembleia Regional Pioneira 2022 e Congresso Regional
Pioneiro deverão ser feitas via formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/SHdeSvJ4KE5zdeNy9

Link para candidatura de evento:
Candidaturas para a realização de eventos do ramo pioneiro em 2022 deverão ser feitas via formulário 
eletrônico disponível em: https://forms.gle/HmDsQivdvRQU75zdA

Assuntos gerais para a Assembléia Regional Pioneira 2022 deverão ser enviados via e-mail para cp@
escoteirossp.org.br até 23h59 de 20 de fevereiro de 2021 ou por escrito, por membro da Assembléia,  até 
uma hora antes do horário marcado para o início da Sessão em que se tratar de Assuntos Gerais.)

https://forms.gle/Xwep5iJNX8e984fK6
https://forms.gle/SHdA1fwgpQYwF5NRA
https://forms.gle/SHdA1fwgpQYwF5NRA
https://forms.gle/SHdeSvJ4KE5zdeNy9
https://forms.gle/HmDsQivdvRQU75zdA
http://cp@escoteirossp.org.br
http://cp@escoteirossp.org.br
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Adequação à regras e condutas

O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) da União 
dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, equipe de serviço 
ou qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Procedimentos não previstos

A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade.

Realização

Comissão Regional Pioneira (CP) e Coordenação Regional do Ramo Pioneiro

Organização

Coordenação Regional de Eventos Estratégicos 

http:// www.escoteirossp.org.br 
http:// www.escoteirossp.org.br 
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Mais Informações

Coordenação do Evento
Comissão Regional Pioneira (CP)
E-mail: cp@escoteirossp.org.br
Coordenação do Ramo Pioneiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo:
E-mail: ramopioneiro@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre o programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre pagamentos de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do 
e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone para 
contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br  e pela página no Facebook 
Escoteiros SP

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos

Heitor Teruo Shimamura Simizu
Coordenação do evento

http:// cp@escoteirossp.org.br
http://ramopioneiro@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://tesouraria@escoteirossp.org.br 
https://www.facebook.com/escoteirossp/

