
 

Ata da Assembleia Regional Pioneira Extraordinária 2022

12 de fevereiro de 2022, online, via Google Meet.

Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, de
forma online, via Google Meet, realizou-se a sessão extraordinária da Assembleia
Regional Pioneira de 2022, com a seguinte ordem do dia:

I. Abertura oficial da Assembleia;
II. Momento de reflexão;

III. Eleição e posse dos membros da Mesa Diretora dos Trabalhos e Comissão de
Escrutínio: Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário, 2° Secretário,
Escrutínios;

IV. Leitura do Edital de Convocação;
V. Proposta de alterações no regulamento da ARPi;

VI. Proposta de alterações no regulamento da CP;
VII. Encerramento.

A Assembleia teve início às 10h20min. Após esse momento, declarou-se aberta a
Assembleia Regional Pioneira Extraordinária de 2022, com a saudação à bandeira e
um momento de reflexão.

Amber Enzo Caé Freitas Cunha, secretário da gestão 2021/22 da CP, apresentou
os candidatos para a formação da mesa diretora e esta foi eleita por aclamação com
a seguinte formação:

● Presidente: Robert Gabriel de Sousa Santos, GE Monte Serrat 432/SP;
● Vice-presidente: Duilio Caoam Beneducci Moraes, GE Jabuti 108/SP
● Primeiro Secretário: Thayna Cristina Antunes de Oliveira, GE Vuturaty 217/SP;
● Segundo Secretário: Diogo Henrique Molina, GE Rekôy 282/SP.

Prosseguiu-se para a eleição da comissão de escrutínio, ressalvando que houve a
candidatura prévia de Cecília Midori Hosoda Henriques, GE Craós 195/SP sendo
essa eleita por aclamação, com exceção do segundo secretário, ausente na plenária
e sem voluntários para o cargo.
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O presidente da mesa afirmou que a comissão pioneira, por meio do Check-in,
registrou o número de 26 clãs presentes. Foi relembrado que, segundo o artigo 8º do
Regulamento da Assembleia Regional Pioneira aprovado em 2018, o voto é feito por
clã. Sendo assim, os clãs são representados pelos membros presentes e os votos
são contabilizados pela ferramenta escolhida.

Assim, seguindo a ordem do dia, a proposta de alteração do regulamento da
ARPi é apresentada por Izabelle Marry Prouvot, comunicadora da gestão 2021/22 da
CP, disposta na plataforma Discuto para observação, análise e discussão da
assembleia. As alterações foram apresentadas, sendo elas:

● A alteração do nome de “Assembleia Regional Pioneira” para “Fórum Regional
Pioneiro”;

● Adição da §6º. do Art. 7º.;
● Adição do Art. 8º com §1º. e §2º.;
● Adição do Art. 16º com §1º. e §2º.;
● Adição do Art. 17º com §1º.

Ao final, o vice-presidente da mesa abre para dúvidas, porém nenhuma destas
alterações gerou dúvida ou foi questionada.

Ao fim, é colocada para votação a proposta da completa aprovação das
alterações no regulamento da ARPi, por meio de votação feita pela ferramenta de
enquete da plataforma Google meet. Nisto, com 20 votos a favor, 0 votos contra e 6
abstenções, as alterações do regulamento da ARPi são aprovadas,sob efeito
imediato com exceção do nome de sua instância, que será alterado para Fórum
Regional Pioneiro a partir de sua edição de 2023, ou em qualquer instância
extraordinária próxima do mesmo..

Dando seguimento à plenária, apresenta-se a proposta de alteração do
regulamento da CP por Izabelle Marry, Comunicadora da gestão 2021/22 da CP,
disposta de maneira semelhante ao tópico anterior, na plataforma Discuto para
observação, análise e discussão da assembleia, sendo elas:

● Adição do Art. 4º.;
● Alteração da §2º do Art.10º.;
● Alteração da §1º do Art.11º.;
● Remoção  da §3º do Art.11º.  do antigo regulamento vigente;
● Remoção do antigo Art 12º. do antigo regulamento vigente;
● Adição do Art. 13º.;

Em seguida, foi aberto a dúvidas. Neste momento a pioneira Isabela Cristina
Cordeiro, do GE Carajuru 53º/SP, questionou a alteração na faixa etária permitida
para os candidatos da CP e o pioneiro Duilio Caoam Beneducci Moraes, do GE Jabuti
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108/SP, se a alteração passaria a valer para a eleição desta tarde da comissão
pioneira de 2022/2023.

Respondendo a eles, Izabelle explicou novamente sobre as condições das
alterações (atreladas a PNEJ) e Juliana de Sousa Francisco, vice-presidente da
gestão 2021/22 da CP, indicou que possíveis mudanças, estas sendo necessárias na
PNEJ, devem ser levadas à Rede de Jovens Líderes no próximo Fórum para que
sejam encaminhadas à instância decisória.

Ao fim, é colocada para votação a proposta da completa aprovação das
alterações no regulamento da CP, por meio da ferramenta de enquete da plataforma
Google Meet. Nisto, com 18 votos a favor, 1 voto contra e 7 abstenções, as alterações
do regulamento da CP são aprovadas, sob efeito imediato, a partir da sessão
ordinária da ARPi de 2022.

Por fim, após um problema técnico com a ata redigida, é feita a leitura da ata
da Assembleia Regional Pioneira Extraordinária 2022 pelo vice-presidente da mesa,
Duilio Caoam Beneducci Moraes do GE Jabuti 108/SP, e aprovada por todos os
presentes.

Com todos os tópicos da plenária encerrados, encerra-se a sessão
extraordinária da Assembleia Regional Pioneira de 2022 às 12h07min.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2022.

Thayna Cristiny Antunes de Oliveira

Primeira-secretária
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