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Ata da Assembleia Regional Pioneira Ordinária 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 ordinária 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. Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembleia anterior; 

VI. Prestação de contas: 
a. Eventos (por ordem de acontecimentos); 
b. Comissão Regional Pioneira; 

VII. Eleições: 
a. Cidade-sede do FRPi 2023; 
b. Cidade-sede do EVENTO de 2023; 
c. Congresso Regional Pioneiro 2022; 
d. Comissão Regional Pioneira; 

VIII. Assuntos Gerais; 
IX. Apresentação do resultado das eleições; 
X. Encerramento. 

 

A Assembleia teve início às 13h18mim. Amber Enzo Caé, secretário da gestão 
2021/22 da CP, agradeceu a presença de todos, lembrou-se a importância de o evento 
ocorrer online, do momento difícil em que estamos passando e deu as boas vindas aos 
participantes. Após esse momento, declarou-se aberta a Assembleia Regional Pioneira 
de 2022, com a saudação à bandeira e um momento de reflexão. 

Amber Enzo Caé, 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; 
● Presidente: Robert Gabriel de Sousa Santos, GE Monte Serrat 432/SP 
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● Vice-presidente: Duilio Caoam Beneducci Moraes, GE Jabuti 108/SP; 
● Primeiro Secretário: Thayná Cristiny Antunes de Oliveira, GE Vuturaty 217/SP; 
● Segundo Secretário: Jorge Augusto Siqueira Pinto, GE Yanomami 210/SP. 

 

Prosseguiu-se para a eleição da comissão de escrutínio, ressalvando que houve a 
candidatura prévia de Cecilia Midori Hosoda Henriques, GE Craós 195/SP, sendo essa 
eleita por aclamação. 

O presidente da mesa afirmou que a comissão pioneira, por meio do Check-in, 
registrou o número de 27 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. 

Houve a leitura do edital de convocação pelo vice-presidente. Seguidamente, 
haveria a leitura da ata, porém, como foi relembrado pelo vice-presidente, com a nova 
proposta (introduzida na ARP-E 2018) a leitura e discussão da ata foi feita em 
assembleia anterior. A mesma está disponível desde então e, como não houve 
manifestações para leitura, foi assim aprovada por unanimidade. 

Prosseguiu-se com a prestação de contas e foi ressaltado que, segundo o Art 7° 
§3, jovens com idade superior a 21 anos podem estar presentes na Assembleia 
Regional Pioneira apenas para prestação de contas. A entrada na Assembleia deve 
ser anunciada pelo Presidente da mesa, porém, cabe à organização do evento a 
responsabilidade de permanência do jovem no local da atividade. iniciada por eventos 
e por ordem de acontecimentos: 

● ARPi 2021, apresentado por Izabelle Marry, Comunicadora da gestão 2021/22 
da CP. Não houveram dúvidas. 

● Pré Vigília 2021 e apresentação da Pré Vigília 2022, de responsabilidade da 
Giovanna Ackel, da coordenação do ramo, explicando como funciona, quando 
seria e os temas de 2022 que seriam votados pelos pioneiros na sequência. A 
votação esteve disponível das 13h44min até às 13h49min e os temas foram:1° 
‘’Pioneiro, tudo tem seu tempo. Qual é o seu?’’ e 2° ‘’Pioneiro: em busca da sua 
magia’’. Fechando a enquete com 15 votos a Pré Vigília de 2022 terá o tema 
‘’Pioneiros: em busca da sua magia’’. O 1º tema teve 8 votos e houveram 
também 4 abstenções. Não houveram dúvidas. 

● CRP 2021, de responsabilidade de Amber Enzo Caé, secretário da gestão 
2021/22 da CP. Não houveram dúvidas. 

Encerrando a prestação de contas dos eventos, a Comissão Pioneira foi chamada 
pelo presidente da mesa para a apresentação de suas prestações, que foi dividida em 
3 frentes: financeiro, comunicação e projetos: 

● Financeiro, apresentado pela Sandy Elisabeth; 
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● Comunicação, apresentado por Izabelle Marry e Arissa Yoshida; 
● Projetos, apresentados conjuntamente pela maioria da Comissão Pioneira 

Gestão 21/22. 

O presidente passou a palavra para a coordenação do ramo pioneiro, que fez uma 
homenagem à gestão 2021/22 da Comissão Regional Pioneira. Em seguida, a Renata 
Haydée, da coordenação do ramo, fez uma homenagem para as outras mestres da 
coordenação, Giovanna Billa Ackel e Vera Lúcia de Souza Maman. 

Dando seguimento a ordem do dia, o presidente deu início às eleições, explicadas 
previamente pela Coordenadora Adjunta da Assembleia Regional Pioneira 2022, de 
acordo com a ordem estabelecida em edital. 

● Cidade-sede do Fórum Regional Pioneiro 2023: 

O presidente afirmou que não houve candidaturas prévias, mas que eram 
permitidas candidaturas na hora. Amber Enzo Caé, secretário da gestão 2021/22 da 
CP, explicou o que seria necessário para que uma cidade fosse candidata. Com isso, 
o pioneiro João Marcelo Martins Rossini, do Grupo Escoteiro Ubirajara 007/SP, 
candidatou a cidade de Mogi das Cruzes, e a pioneira Katharina Emanuela de Carvalho 
Farias, do Grupo Escoteiro Guaypacaré 223/SP, candidatou a cidade de Lorena. Em 
seguida, o presidente da mesa deu 3min para que cada uma das propostas fosse 
apresentada. Seguiu-se para a votação, que ficou disponível entre 14h54 e 14h59, 
encerrando as votações com 15 votos a favor a cidade-sede para o FRPi 2023 foi 
escolhida Mogi das Cruzes. A cidade de Lorena obteve 8 votos e houveram também 4 
abstenções. 

● Coordenação do EVENTO de 2023: 

Amber Enzo Caé, secretário da gestão 2021/22 da CP, e Izabelle Marry Prouvot, 
comunicadora da gestão 2021/22 da CP, explicaram que é um evento que seria 
organizado pelos interessados em qualquer local ou data e afirmou que não houveram 
candidaturas prévias, mas que eram permitidas candidaturas na hora. A pioneira 
Katharina Emanuela de Carvalho Farias, do Grupo Escoteiro Guaypacaré 223/SP, se 
candidatou para ser a responsável por organizar o evento de 2023. Não havendo mais 
candidaturas, por aclamação, o evento da pioneira Katharina Emanuela de Carvalho 
Farias foi aprovado para ser planejado e posteriormente aprovado pela coordenação 
de eventos. 

 

● Cidade-sede do Congresso Regional Pioneiro 2022: 

O presidente afirmou que não houve candidaturas prévias, mas que eram 
permitidas candidaturas na hora. Com isso, o pioneiro Eduardo Ebeling de Almeida, do 
Clã Pioneiro Centauros, do Grupo Escoteiro Dom Bosco 122/SP, candidatou a cidade 
de Campinas para a realização do Congresso Regional Pioneiro de 2022. Não havendo 
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mais candidaturas, por aclamação, a cidade de Campinas foi eleita para sediar o 
evento. 

● Comissão Regional Pioneira 2022/23: 

A coordenação da ARPi explicou que a votação será feita por um formulário do 
google, que será secreta. Podem ser escolhidos até 7 nomes e é uma resposta por clã. 
A vice-presidente explicou que cada participante terá 2 minutos para apresentar suas 
propostas e que caso alguém extrapolasse o tempo, o candidato seria interrompido. 
Deram-se início às apresentações e exposição de propostas dos seguintes candidatos:  

 

● Duilio Caoam Beneducci Moraes - Grupo Escoteiro Jabuti 108/SP; 
● Pedro Monnerat Bertoletto - Seção Autônoma Clã Pioneiro Olave St. Clair 

457/SP;  
●  Robert Gabriel de Sousa Santos - Grupo Escoteiro Monte Serrat 432/SP. 

 Após as apresentações, foi aberta a votação sendo ressaltado que a votação é 
por clã, sendo que cada clã poderia votar em até 7 nomes, mas sem repeti-los. O prazo 
para a votação foi de 10 minutos, tendo início às 15h21min até 15h31min.  

Procedeu-se a plenária com os assuntos gerais. No entanto, como os assuntos 
gerais já foram apresentados no decorrer da plenária, prosseguiu-se. 

Terminado esse assunto, haveria uma suspensão às 15 horas e 31 minutos, dando 
30 minutos para o encerramento da ata e a contagem dos votos. Contudo, Izabelle 
Marry Prouvot, comunicadora da gestão 2021/22 da CP, sugeriu que não houvesse 
essa suspensão e que a plenária continuasse. Não havendo manifestações contra, a 
plenária seguiu sem suspensão. 

Após o retorno, o presidente pediu para o vice-presidente lembrar que, para a 
eleição, há a necessidade de ao menos 20% dos votos para eleição da pessoa, ou 
seja, 20% dos 27 clãs presentes correspondem a aproximadamente 6 clãs. 

 

 

A comissão de escrutínio anuncia os dados que foram eleitos na reunião: 

● Cidade-sede do FRPi 2023: Cidade de Mogi das Cruzes; 
● Coordenação do EVENTO de 2023: Pioneira: Katharina Emanuela de Carvalho 

Farias, do Grupo Escoteiro Guaypacaré 223/SP; 
● Congresso Regional Pioneiro de 2022: Cidade de Campinas com o Pioneiro 

Eduardo Ebeling de Almeida,do Grupo Escoteiro Dom Bosco 122/SP. 
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A comissão de escrutínio anuncia que os eleitos a Comissão Regional Pioneira, 
gestão 2022/2023 são: 

● Duilio Caoam Beneducci Moraes - Grupo Escoteiro Jabuti 108/SP, com 19 
votos; 

● Pedro Monnerat Bertoletto - Seção Autônoma Clã Pioneiro Olave St. Clair 
457/SP, com 13 votos; 

●  Robert Gabriel de Sousa Santos - Grupo Escoteiro Monte Serrat 432/SP, 
com 27 votos. 

Amber Enzo Caé, secretário da CP da gestão anterior, pediu a palavra para 
agradecer a confiança, a interação e disse que toda a gestão 2021/22 se coloca à 
disposição para ajudar a nova gestão da CP.  

Houve assim a tomada de posse e a renovação da promessa dos três eleitos.  

Foi feita a leitura da ata da Assembleia Regional Pioneira 2022 pela vice-
presidente da mesa, Duilio Caoam Beneducci Moraes, e aprovada por todos os 
presentes.  

Com todos os tópicos da plenária encerrados, encerra-se a sessão ordinária da 
Assembleia Regional Pioneira de 2022 às 16h00min. 

 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2022. 

 

 

Thayná Cristiny Antunes de Oliveira Jorge Augusto Siqueira Pinto 

Primeira-secretária Segundo-secretário 
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