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ATA DA ge RrurutÃo DE DtREToRtA REGI0NAL DA UEB-PR

data e horário
utos, nas dependên

Ce Curitiba-PR

eesrÃo zaLg/zozz

izada no dia 25 de novembro de 2019, às dezenove horas e trinta
da Sede Regional, na Rua Desembargador Ermelino de Leão, 492 -

es ma Educativo Adjunto, Marcos Fernando

Pres

Admin unta,
Ferreira -
Aparecida
Loraini lzabel Saue

Patrimônio, Cícero

Carvalho de Almeida -
Campos Gerais, Lucia

Executivo Regional.

lrineu Muniz de

Eric

apresentad

nde - Diretor-Presidente, Rosano Ouriques - Diretor-Vice-

Iton do Berwig Diretor Administrativo, Katerine Keller Corrêa - Diretora

a Apa ulceno Sielski - Diretora de Atívidades, Douglas Junior

Com urricação, CIe de Azevedo Ferreira - Díretor de Eventos, Séris

- Diretora pansâo, Patricia Caetano - Diretora Financeira,

rad e Flavio Ribeiro da Cunha - Diretor de

de Pro

o. Não h

,jetos,

retora
Orlando
de Secr

de Lima Júnior - Diretor Regional

ria e Nilson Takashi Saito - Gerente

nn Leal e Ronaldo de So Silveira Junior (Núcleo Regional de JovensConvidados
Líderes)

Ga

UM VO

reunrao

Segundo
dúvidas
diretori
docu
unan

Eloi Alves de Júnior - Diretor Comercial e llka Denise Rosseto

- Diretora de ducativo

- Abertura e
para a o , QUe proferida por Erick. Na sequência realizou leitura da pauta da

- Ata Reunião de Diretoria anterior: lrineu questionou se havia

ata e inhada com antecedência por e-maíl aos membros da

os tiveram a nidade de fazer suas considerações, contempladas no

o nada a tratar, foi lavrada em ata a aprovação por

Terceiro lnstaura e aprova -
lrineu rela U re uma ocorre
que na da rrencla
de Ro ia, que foi avisado

,no do ÍVlaru mbi dura
uàd para ajudar. Ent

o. lrineu comentou

ssão de investigação sobre o acidente na Serra do Mar:
a durante atividade de Grupo Escoteiro da Região. lnformou

em viagem, participando do Curso Avançado Escoteiro na cidade

chefe Renato Eugênio de Lima de possível acidente na Serra

atividade de Grupo Escoteiro do Paraná e que o mesmo se

nto, não havia recebido nenhuma comunicação do Grupo

ações tomadas decorrente da informação: na segunda-
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Diretor-Presidente deu início a reunião às 19h30 e solicitou
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feira segi:inte
Tarumã para

o acidente buscou evidências sobre o ocorrido e ligou para o presidente do Grupo

onar a respeito de boato sobre escoteira acidentada, o que foi canfirmado,

sendo dada pri ade então ao atendimento dado à escoteira e à famílía. Certificou-se também

se a jovem gistrada na UEB e se possuía o seguro. lrineu relatou que foi visitar a jovem no

e perguntou se a mãe precisava de algurna assistência, inclusive porque nãohospital em Curiti
residem na cidade. ndimento inicial após o acidente foi feito pelos socorristas do Marumbi e

bombeiros também m acionados e se mantiveram corn eia para garantir a estabilidade até

q fosse possível o por helicóptero. Relatou também que recebeu ligação de uma pessoa

da nal, da área de Co nicação, o qual informou sobre a instalação de gabinete de crise e

ue isava de infor eu não forneceu as informações, inclusive pelos procedimentos

e preliminares os nessas ocasiões e ressaltou que primeiramente foi dada

ao imento da jovem, segundo momento avaliou necessidade de cuidadss para

prese

como

do movimento es ,, de forma a evitar a propagação da notícia e agora,

eta entraria a fase de ração da ocsrrência de forma a prevenir novos

incidentes e pa sso ria necessário a i ção de Comissão de lnvestigação, que inclui

realização de vári para apuração fatos. Douglas ressaltou que para fins de

comunicação da i a\ do Brasil", a o ntação é que a comissão seja instaurada

Região Escoteira é aci a. lrineu ressaltou que não há uma
S

pelo Grupo Escoteiro e

normatização para tal e
é função da Região a

aplicável. I\a m
passou todas as i a pertinentes e recebeu

de Crise. lri
questiona ntos. sequência lrineu pediu

sendo
lrineu

tm ada: Douglas, Cl

m qu e o Coordenador Di

todos
consid

s. Adiciona
oq pretendemos

tod sendo m concedida a ren

ntão
ougl ratificou os procedime relatados por lríneu, inclusive que não

em urn prímeiro ento e que uma nota oficial não seria

ra (1-8 de novembro) neu telefonou pârã o Vinícius da Nacional,

ção que a UEB não instalou a Comitê

se havia a necess de de mais esclarecimentos e não houve

foi ap a unanimidade.

Quarto Autoriza - Utili de vestuário alternativo: Nilson informou sobre a solicitação

recebida po Escoteiro São Luiz de Gonzaga - GESLG para renovação da autorização da

Região pa uti ção de vestuário Iternativo, de acordo com a regra 46 do POR e fez a leitura do

documento stificativas: "1- São Luiz de Gonzaga possui diversas crianças e jovens comm

baixa aqui que recebem oio para participar das atividades em nossas duas sedes. -

7-D o Luiz, na come ção dos seus 50 anos, vem desenvolvendo um projeto
lno unicípio de Almirante Ta

cria e jovens destas comunidad
a acomo alte ,, pelo seu custo significativamente inferior. lsto torna

ários para formar a Comissão de lnvestigação,
,, Cícero e Nilson como apoio do Escritório Regional.

também poderá ser convidado. A Comissão formada

ndaré, voltado a populações de baixa renda. 3- As

apresentam melhores condições de participação

icitamos a prorrogação automática desta autorização
inuar abrigando ern nossas seções crianças e jovens com

da autorizaÇão com vencimento em 25 de novembro

baixo e rema ente baixo aquísitívo, conforme orientação do Plano Estratégico da UEB e

da Pol Na I de Programa cativo Escoteiro". Após a explanação, houve concordância de
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Quinto ltem Nomeia - representante do Conselho Estadual da Juventude {CEJU} e na Equipe

de Programa ucativo: lrineu informou que o Escritório Nacional entrou em contato avisando

sobre vaga no nselho Estadual da Juventude, entretanto o prazo para indícação venceria

ia (22 de novembro). lrineu informou que em razão da data-limite, indicounaqueÍe mesmo
pessoalmente o n e de Grégory Henrique Vicente do Grupo Escoteiro Dom Bosco de Apucarana,

sendo que o mesmo faz parte da equipe de coordenadores da Região, mas gostaria que Õ nome

referendado na ião de Diretoria, cuja indicação não foi contestada. lrineu solicitou ao

r o rêspoÍlsável pela campanha interna para divulgação, incluindo a

le

Almeida que

do edital, coo da eleição e comunicação. Esclareceu que os eleitores devem ter
é2 os de idade e a data eleição será no dia 3 de dezembro. Erick comentou sobre realizar

a o tambérn na Rede d Líderes. lrineu citou também a divulgação aos jovens por

me l, pois no Paxtu o cadastro de todos os jovens. lrineu retomou a pauta e

menci indicação para a ipe de Programa Educativo. Cícero indicou Marílía

Grupo
unta do

Travençolo do deE

Stega
ativid
Frater idade eAR

do Ar Brigadeiro Epinghaus para o cârgô

, Foram mencionados aspectos positivos como
ros

Coordenadora Ramo

a participação em c mo como formad ossuir a lnsígnia de Madeira, constituir boa

parceria com os coo do do Ramo. Agda tam nnencionou que é uma boa indicação,

ra o cargo.sendo, portanto, ap a por nanimidade a indicação

Sexto ltem - lnforma E Regional de Comu : Douglas relatou que o Encontro de

Comunicação o
interessados. A

nos 23 e 24 de novembro rou as expectativas, com alunos muito

, audiovisual, design e comunicação e

contou com rtici o de Daniela Fogaça lista e que trabalha na Rádio Caiobá FM e é
coord do rso de Publicidade e P nda da Faculdade UNISOCTESC e também do
jornali Guilh e Rivaroli. Também um módulo de transmídia ministrado por Roberta

ra em cornunicação e bém voluntária na UEB Nacional. Foram desenvolvidas

des op ra atividades regionais: Assembleia Regional, Jogos da

RegionaÍ do Paraná; sugestões de postagens e vídeo

institu -tdt ra comercialização e serviços em Bateias. Douglas também observou alunos com
perfil pa

dado ao

lharenr na equipe e comunicação, que atualmente possui carência de voluntários
m e trabalho. O nto contou com 23 inscritos, sendo que 2 faltaram e mais 13

membros d Equ e de Comunica com participantes de Curitiba, Foz do lguaçu, lbituarana,
ceu o apoio dado pela equipe do escritório regional. lrineuApucarana Santa Rita. Douglas

sugeri liar ibilidade de par a data do evento em calendário pois pode conflitar
com ltt ntos de grupos e as co morações de final de ano. Posteriormente mencionou a

prevista para â inauguração em 10/03/z}fi mas só foiconcl ao a reforma de Bateias, que e
possíve como a instalação de

internet ias l-, Bateias 2e
placa de i ifi ção do Campo ouglas mencionou que o vídeo desenvolvido pelos alunos não

está pro

o incluía os temas de

condicionado em Bateias Il, disponibilização de rede de

do Formador, compra de móveis, rampa de acesso e a

venda, entretanto trata-se de um ótimo planejamento. lrineu
UN precÍsa de mão-de-obra, em especial fotógrafos. Rosanoque a

um
uipe

materíai
de Com

sug ula um edital para a cha de fotógrafos e outros voluntários. Discutiu-se o tema
ilhamento de fotos s por "whatsapp", o que prejudica a qualidade. A melhor

le", já que todos CIs grupos têm direito a uma conta
S
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institu ciona I concluiu-se a necessidade de reforçar o Liso dessa conta, o que será feito em

apresentação
fotos, Loraini

ser realizada pelo Douglas no próximo encontro de Grupos. Ainda sobre o tema de

ionou sobre o procedimento nos eventos de formação e Douglas informou que

os supervlsores
concluiu-se que

diversos: a vi

Nono m-

capacetes
as informo

nais são responsáveis pelo acompanhamento e fotos da turma, entretanto,

todos os diretores tem conhecimento do processo, devendo ser reforçado

pela Equipe de
pada das

icação. Douglas também enfatizou a necessidade de receber inforrnação

reun dos ramos. lrineu lembrou que nos lndabas das Regionais há uma grande

o rtunidade de se com rtilhar informações sobre o uso de ferramentas da Região, como por

exe lo o site. Finaiizad assunto, Nilton pediu uma palma escoteira para Douglas pelo

le trabalho que vem izando.

Ite Constitui e aprova - ssão de Bazar da Receita Federal: lrineu informou que a

UEB PA um lote de d a Receita Federal no valor de RS 50 mil com produtos

de ventiladores, peças de celular para realização

malmente há muita procura, com necessidade

de organização de di ição de senh as, pots um mercado de revenda. lrineu sugeriu

a formação de uma co ra avaliar os procedim tos a serem adotados e demais pesquisas,

de bazar, entre ros. ugl u que

e

como leitura de manua limi de vendas por CPF, divul , avaliação da listagem, definição de

data e local, entre P ra a comissão voluntar ram-se as seguintes pessoas: Douglas,

Patricia, Katerine, FI . Sendo então aprovada r unanimidade a referida Comissão.

Oitavo ltem - I nfraternização anual d ria Regional: lrineu informou sobre a

confrate da ipe de dirigentes a ser realizada no dia 1q de dezembro em

Bateias, o foi ado convite para todos e-mail para almoço, o qual se estende à família

Menci atn rvada para sábado e domingo para situações de

ospedagem.

ne - Data para ã nião de Planejamento Estratégico: Rosano informou sobre

o traba pilação e pad ção das ações sugeridas para o planejamento estratégico da

Região e nou que o mesmo uer bastante tempo para trabalhar. lnformou a necessidade

de realiza ião com os bros da Diretoria para apresentação e alinhamento, sendo

então de9ded bro

essuntos: Kateri que é a representante da Região do Paraná na Comissão

onal vot d ortar o andamento da pesquisa sobre interessados em
pa grupo e por finalidade o recebimento de propostas, discussão e

organi ra encaminhamento à missão Estatuinte da reforma estatutária dos Escoteiros

do Brasil. enviados mais de I e-mails aos associados com retorno de 200 interessados e

para estes ido p dias para o encaminhamento de propostas

pediu a palavra

de trabalho qu t)
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Nada mais havendo a tratar, Patricia fez a oração de encerramento. lrineu finalizou

agradecendo a de todos. Os trabalhos encerraram-se às 21hZA.

Eu, Lucia Antk lavrei a presente ata, que é assinada por mim e pelo Diretor-Presidente

Curitiba, 25 de novembro de 2019.

IRINEU NETO

Di

-{0 %)J-(JG,
LUCIA ANTKI

a

i

1
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