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UNÊO DOs ESCOTEIROS

ATA DA 5C REUNIÃO DE

"&t 
EscoteirosdoBrasil

DO BRASIL- REGÉO DO PARANÁ

DIRETORIA REGIONAL DA UEB'PR

datâ.e horário:

,492 - Centro, Curiti

lrineu

de ificação da n
_.4 -ma reuntao, se

eu.assrm a

Alberto Guttges como Adjunto do mesmo Distrito.

Mu,niz de neseàde - Diretor Presidente, Rosano Ouriques - Diretor Vice-

Arnâldo Berwig - r Administrativo, llka Denise Rosseto Gallego Campos -
a Eduqativo, Cícero\cha de Moraes - Diretor de Programa Educativo

icz - Dlretora de ia, Patricia Caetano - Diretora Financeira, Marcos

}tes, Douglas Junior Ferreira - Diretor de

Pulceno Sielski- Di a de Atividades, Séris AParecida

-Di de Expansão, Nilsor\akashi Saito - Gerente Executivo

GESTÃO ZOL9|2A22

zada no dia 19 de agosto de 2019, às dezenove horas e trinta minutos,

- Auditório Takashi Maruo, na rua Desembargador Ermelino

ida - Diretor de Pr

Cun - Diretor iJe patrimôni{ e Orlando Alves de Lima Júnior - Diretor

de coordenadores do Distrito 85: lrineu mencionou a

ção dos coordenadores do Dístrito 85, colocada de forma
que houve uma troca dos nomes entre o coordenador titular
a nomeação: Wernei Antonio Schuster

lzabel Sauer - Diretora db Gestão de Adultos, Katerine Keller

Adjunta

: Clemar de Azevedo Fe i-a - Diretor de Eventos e EloiAlves de Souza

rcial.

- Abertura e oraçâo: O iretor Presidente deu início a reunião às 1-9h35, e solicitou

para a oração,que roferida por Flávío. Posteriormente explanou sobre a

reunião do,Consel Deliberativo dos Escoteiros do Brasil, realizada em São Paulo

de agostg com a de 19 diretores-presidentes de regionais do Brasil. Na

leitura da pauta reunlao.

- Ata da Reu de Diretoria anterior: lrineu questionou se havia

da âta encami a previamente por e-mail aos membros da diretoria,

am a oportunidade de r suas considerações, contempladas no documento
do, anexado à convocação Não havendo nada a tratar, foi lavrada em ata a

unanimidade.
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- Nomeação para Comissão da Diretoria de Gestão de Adultos: Lorainifez

ia Mara Sandríni de Lima para a Coordenação Regíonalde Capacitação de

foi muito elogiada e chefe lrineu ressaltou que ela participa da equipe de

data. A nomeação foi aprovada por unanimidade.

e Delibera - Assuntos pertinentes ao JamCam: Séris informou o valor de

mento dos forneced escolhidos para confecção do kit/ enxoval do JamCam, que totalizou

o de R$ 44,7Q e incl [: 1 camiseta, ]. sacochila, 1 boné e 2 distintivos' Apresentou duas

e cores para os itens kit: cinza mescla e azul. Douglas acrescentou que além do logo do

nte, a eamiseta ter rnanga o símbolo do JamCam da Nacional e nas costas, no

estilizado a silhueta mascotes do JamCam, sendo: o Tucano (representando a

Sullqlguana (rep América Central) e a Raposa (representando a América

que as cores dos símbolos do JamCam não podem ser

como'base para o enx cores com maior contraste às cores do logo.

se: {a) possibilid usar somente uma das cores propostas

r o\zul para a-çamiseta e ci para os demais itens; Posto essa

m obtidos 8 votos para uma ú cor,4 votos para cores mistas e 1

as uma cor, o resultado foi o seguinte:do enÊão que o enxoval teria a
cinza d 4 votos favoráveis a cor l. Com relação ao valor para venda do

, foidefinído o montante de 0,00, considerando um arredondamento

para ais custos como por emplo frete e boleto. O ponto de encontro

nibuspára o iamCam será o Parq Barigui e a inscrição para contratação do

está {,iÉponível no Paxtu. lrineu nou que foram realizadas 1.400 novas

o Brasil, de jovens am em lista de espera e que provavelmente

amados adultos ve'lu os, que estão aguardando em fila de espera. Séris

brevemente será reali a l-s reunião com os coordenadores do Brasil e lrineu

importante ineluir n auta a necessidade de mais escotistas no evento.

na - Seminário {egic
do l-s Seminário Reei

de Gestão de Programa Educativo: llka informou
de Gestão de Programa Educativo nos dias 28 e 29 de

tes estão sendo enciados pelo Randy, considerando os seguintes perfis:

ramcis, coordena de modalidade, supervisores e diretores das pastas

ma Educativo, Ativi e Gestão de Adultos), informou ainda que as

lmente serâo realizada pelo Paxtu. Os diretores da Região do Paraná também
ausência em razão de sua participação no Encontroos e Douglas justificou

nicação. O objetivo inário é ter um público pequeno, em torno de 40

riu replicar:o Se para outras localídades e incluir em calendário nos
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- Tribunal de Contas / Projeto
: lrineu relatou a situação junto ao Tribunal de Contas do Projeto "Escotismo

ramente fez para os diretores maís novos, um breve resumo do que se tratava,

também com o o§etivo de dar transparência ao processo: Os recursos foram adquiridos em

operados no período de 201-3 a 2015 e em 201-6 o convênio com o Estado

proporcionou a abertura de 58 Unidades Escoteiras Locais, das quais

estão ativas atualm e. Mas foi bastante trabalhoso quanto aos trâmites burocráticos. Foi

do pela Secretaria\ Estado e posteriormente realizada análise pelo Tribunal de Contas. A

o tem um,a reserva de\S 200 mil para essa contingência. lnformou que buscou status do

em diversas tentat nto ao Tribunal de Contas do Paraná, mas como é um

análise de contas diversos conselheiros, teve díficuldade na identificação de um

estimado de resblução. Entretanto, recêntemente, esse órgão solicitou uma

I e a União dos Esco do Brasil- Região do Paraná foi notificada da

o de contas do mon de RS 37 mil. A UEB terá prazo para defesa e terá

especiatista em tribun\le contas por conta da especificidade do

dos no-Processo, os ex identes Paulo Salamuni e José Mario

Secretário de Educação Arns.

Oitavo item - Aprova - do Acampampnto de Lobinhos - ARL: Agda relatou os

Boletim 02: destacando p incentivo da organização por Distrito,

uipe, custo do distintiv/ abertura da atividade, programação,

ízio de bases, cuidados a alimentação, água, tenda da saúde/

in foi realizado por especi do ramo. lrineu destacou que como a

á planilha de custos deveré.der analisada pela Comissão Regional de

ila na Resolução Oll1}l-84íeventual superávit poderá ser devolvido aos grupos

ra atividades futuras. Oy*ándo questionou da necessidade do envio da planilha,

de participaÇão de yfrr único Distrito e Agda afirmou que a direção precisa saber

do evento e da planill"f de custos. lrineu ressaltou a importância do comando

hierárquica.para o ital saber quem irá participar e que a preferência é que se

pos do mesmo Disfrito para fortalecimento, mas há possibilidade de se fazer com

rido boletim f\i encaminhado previamente para leitura de todos e colocado
por unanín\idade.

- Boletim da Regional Escoteira - ARE: Agda convidou o

a Atividade, Bruno Rosa pâ,ra apresentar atividade a ser realizada em âmbito
ramo escoteiro. Bruno men que o ramo não tem uma atividade de grande

m tempo. Douglas sug"f adaptação na sigla para referência ao nome de

o a sigla AvRE, poy{m não acatada. Foi realizada apresentação do objetivo, local

idas o evento. A Í3 a Regional Escoteira deverá acontecer na cidade de
no Balneário dê Praia de Leste, nos dias 2 e 3 de novembro de 2019. O evento
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de participação de 1.000 pessoas no evento, estimativa realizada com base em

anos anteriores.\A capacidade total do local é de 5.000 pessoas. Foi apresentada planilha de

custos, sendo o v\or na ordem de RS 140,00. lrineu questionou sobre as condições de valor

mínimo de locação'\unto a Associação do Banestado e Bruno confirmou que pagaremos apenas

sendo um ponto muito favorável, pois o valor está vinculado ao número

ata. Também foicomentado sobre o plano de segurança, onde cada

deverá indicar 1 exclusivo para segurança. Ele também deverá pagar a taxa de

e não acumulará f\ções. Não haverá número mínimo de jovens por grupo e caso

serão alocados em\tras patrulhas com jovens de outros grupos. Esses casos serão

o exceção e não ser\especificados no boletim. Os bombeiros da região terão uma

o restrita, mas esta nitorando a maré para autorização das atividades

forn\çerão trei.namento paràqs escoteiros. Bruno ressaltou, entretanto, que serão

áxirho duas atividades na e as demais atividades serão na areia. Citou ainda

no easo de eme a, como Unidade Básica de Saúde, Pronto

Municipal e Polícia Miti(ar. Mencionou que o tema será Aventura e

cionadas. Orlando me\ionou que para os Grupos do interior,
ade de traris.porte, a ativjdade tem um alto custo. Loraini

alto, consideràndo-se o de atividade e sugeriu a possibilidade

em separado. Foi a a possibilidade de pagamento, no
comentou que a venfá do lenço por exemplo é uma questão de

vender em kit opcional qtambém falou que a atividade regional
'clã possui a mesma Íaixa fi valor de inscrição. Foi mencionada a

dea naçao aporar para oferecer o transporte, de qualidade e melhor
ionou que o valor é seguro para uma atividade do porte

ro colocou que urna nydneira de oportunizar o evento para todos seria

outros lugares tam próximos anos. Douglas colocou que o valor em si, nem

fator na decisão, pois y'o caso da atividade Highlander, do ramo sênior, realizada no

atividade era de baifo custo e teve pouca participação do interior. Patricia sugeriu
pos, considerandf-se a taxa média das atividades. Rosano sintetizou
a taxa imédia ividades desse porte é de RS 150,00, em três anos será a

nal do ramo teiro, apesar da concorrência com do evento JamCam e

redu r o custo de forma\elevante. Enfatizou a existência de vagas para

ento ra carros e para ônib\s e a importância de organização do fluxo para a

dos jovens,,para evitar s\tuação de fila na chegada dos pais e tumultos nessê

ndo questionou p,orque no §oletim consta a inscrição pelo "Meu Paxtu" e não por

rmou que faria a com inscriçôes a serem realizadas no "Paxtu

Com relação ao in foi mencionado: (a) o ajuste no logo para "l?" ao ínvés

"êscôtêire'f s de "escoteiro", relacionado ao título - "1a ARE - Aventura

; (b) inscrições pelo "Paxtuf por lote" ao invés de "Meu Paxtu"; {c) correção das

e de p-arce o, e (d) aspectos específicos de redação e estilo que serão
ãmente entre a D a de Atividades e de Secretaria. Lucia enfatizou a

para fins de alteração no calendário, pois antes
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para realização nos dias 9 e 10 de

ipando-se para os dias 2 e 3 de novembro. Colocado em votação a aprovação do

de data em calendário, sendo ambos aprovados por unanimidade.

- Atcateia, Tropas e Clã Padrão: llka informou a divulgação do

regulame.nto da Alca ia, Tropa e Clã Padrão, os quais estão no mesmo formato dos anos

teriores: Orlando onou sobre a entrega de distintivos e lrineu esclareceu que nos anos

6,2A17 à 2018, o dist entregue foi apenas o do Grupo Padrão. Até 2015 as seções

um tr.oféu na leia, mas atualmente é entregue uma flâmula pelas comissões dos

símbolo da conq a, bem como divulgação no relatório anual'

item- Aprova - ntivos ARL (Lobinhos); ARE (Escoteiros) e Mandala do Jogo

: Dougta,s fez as seg âpresentações: (a) Distintivo ARL {Lobinhos} -
de deSenhos para o tivo do ARL, sendo que todos aprovaram o de

usão do nome da àdade de realização do evento. Esclareceu ainda,

liando a possíbilidade\Q utilizar como tema do ARL a 'Turma da

Mônica", entretanto, n

equipe deveria ter sido

não havia sido previsto

a pelos detentores dp marca essa utilização, uma vez que essa

no planeja'mento do o e projeto desde o início, entretanto

nesse formato. (b) ala do Jogo da Cidade {Sênior) -

Proposta pelo ramo, a a elaborar um tipo de flâ,rhula que seria completada ao longo de

três anos, pois a pat istaria um pedaço da"fiandda" em cada ano de participação do

seria perfurada para ju / costura de um ano para outro. Douglas

como por exempto: a toriedade de a patrulha participar do

ános; a possibilidad e da f o;úação da patrulha ser diferente em cada ano e

manter o mesmo r para os três anos, implicando em diferente
rial e tipo de im Como sugestão, lrineu indicou a elaboração da flâmula

I sem obrigatoriedade d/ encaixe com os demais anos para evitar as situações

e essa sugestão.foi a da por unanimidade; (c) Distintivo ARE {Escoteiros)-
ma única sugêstão df logo para o distintivo, foi aprovada com um único voto

- f nforma - ratória para elaboração do calendário 2020: lrineu

evistas para a a dos calendários, sendo: (a) até 30 de julho para o

nal; (bI até 30 de bro para o calendário regional e (c)até 30 de

á o calendário.da UEL, be como distribuiu uma estrutura prévia do calendário da

. Orientou que a Direto reflita sobre um calendário mais enxuto, pois por mais

ivo, as atividades princi devem ocorrer nas seções para a boa aplicação do

. Mencionou oue iretorias podem propor eventos e atividades, desde que

suas atribr.lí . Lembrou que algumas datas são obrigatórias e estatutárias.

ovaçao em Reunião Ordinária de Diretoria Regional e finalizou
rior" estão no mesmo nível e devem seguir os mesmosque. s "Regisnais do I

para o calendário idado da Região. Para iniciação dos trabalhos, apresentou
aúA2/A9119 para a Diretoria de Secretaria fazer
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e apresentar na próxima reunião de
para o dia!6/A9/19 ou (b) entrega das sugestões até o dia 09109/19 e

mo processo e apresentação ern

ía a ser adiada para o dia?3.íA9Í19. Posto em votação, foi escolhida a segunda

e Lucia encaminhará o arquivo a todos os diretores e Nilson também

das Regionais.

terieiro item - - Visita às Regionais: Cícero reforçou o objetivo de realização de

da Diretoria de Prog a Educativo às Regionais. lnformou que ainda não foram iniciadas e

com os Direto da Região, antes da programação. Ressaltou que será uma

ssa Diretoria para o estre.

Viva: Séris informou sobre a realização de

a abertura de omas com recursos do FIA (Fundo da lnfância

e do Adolescentêi.. Fa pecificamente sobre ieto em parceria com a Associação Borda

Viva, onde os Escote

ano e atualmente ate

do

4a

imento por meio do método escoteiro, de

crianças e adolescentes as da Região da Bordaàp Campo. O projeto iniciou em abrildesse
e 3 tropas escoteira§ com a coordenação de um profissional.

lniciou-se com B0 e atu 67 crianças. As atividf,des são aplicadas no contra turno da

. São ias humildes e algun já relataram mudanças no

comportamento dasy'ria O projeto prevê a aplicaSo de atividades aos finais de semana por

to dos grupos esdote om prazo para iniciação até março12020.

quepíuitas ações são realizadas pélo projeto FIA e que a Coordenação Geral é da

êce em sintonia e apoio Útras Diretorias. Passou a palavra para a llka que

jeto foi iniciado com o ?dmador territorial e depois deverá ter vida própria,

. Existem diversos uma delas, as condições de vulnerabilidade das

ional inclui ern sua rfitina, a participação de reuniões dos ramos e busca de

adores. llka fez uf, pedido à Diretoria quanto à possíveis indicações de

e se interessariam voluntariado no projeto durante a semana. Marcos

i realizado algum c{nvite para Associação da Renault, que também é parceira da

Vida e possui um rama de voluntariado. Agda falou que pode fazer uma

o ao Marcos p valiar essa possibilidade. Douglas relatou que no colégio

ntes procuram \Grupo para situações de estágio não remunerado e

'outro canal de captaç§o. llka ressaltou a importância de voluntários para

projeto, caso contrário n§o haverá continuidade. Séris informou que as primeiras

m ocorrer na 1o semana de setembro.

- lnforma,- Ela do Planejamento Estratégico: Rosano explanou
crescimento ião, percentuais esperados e realizados para o período e
mos avaliar a rdagem de trabalho. lnformou ainda que planos de ação

a a Expansão e Desenvolvimento e também para o resultado
izados para id dos pontos francos e fortes da RegÍão. Marcos

também deve ser consid ado o fortalecimento dos pontos fortes. Rosano orientou
de desempenho e de bases sustentáveis para o

ESE#Tfi6RÚ§ *fi

rados voltados

Regiãc cio Pei'arla
I?',. Fr..nr!r:1rr,ia, ri,: llqr_

CEP Bü41ü-2-ãil - n-,;iitii:; - PR

Íei': (:li)33:3.iC31
vrar+w" esç*tei r*s6:r" o ng. !r r

bre a de de cdnstrução de i



creScimento
qustões so

se qqe os Di

demonstra cená
planos'.de ação d
agendamento para

-& EscoteirosdoBrasil

próximos três anos. Levantaram-se
s de espera, avaliação da evasão, avaliação de situações nos Grupos. Acordou-

realizariam as devidas avaliações do material encaminhado pelo Rosano, que

mapeado em reuniões preliminares em uma matriz SWOT. As sugestões de

ser elaboradas por diretoria e entregue até o dia 2 de setembro. O

nião de Diretoria,
são específica sobre o planejamento estratégico será feito na próxima

ia 23 de setembro.

amento: Nada mais l'i o a tratar, Séris fez a oração de encerramento. lrineu finalizou

ndo a presença de t . Os trabalhos encerraram-se às 22h50.

cz, layrei a pre , que é assinada por mim e pelo Diretor Presidente.

Curitiba, 19 de de 2019.

*cr.cr.r G'''p.tküvuit9
LUCIA ANTKIEWCZ

Secretária
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