UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL- REGIAO DO PARANA
ATA DA 19~ REUNIAO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR
GESTAO 2016/2019

Realizada no dia 17 de abril de 2017, as Dezenove horas e trinta .minutos
nas dependencias da sede Regional. .

PRESENTES: lrineu Muniz de Resende Neto - Diretor Presidente, Nilton
Arna ldo Berwig -

Diretor Administrativo, Milton Pignataro -

Diretor •

Financeiro, Christian Nadas - Diretor de Gestao de Adultos, Loraini Izabel
Sauer - Diretora Adjunta de Gestao de Adultos, Ariadne Bonato - Diretora
de Programa Educative, Jose Davi Bandeira - Diretor Adjunto de Programa
Educative, Clemar Azevedo Ferreira- Diretor de Eventos, Rosano Ouriques
- Diretor de Planejamento, Gabriel Fonseca - Diretor de Expansao, Nilson
Takashi Saito - Gerente Executivo Regional, Vladmir Brenner - Diretor
Regional Norte.
•

Por videoconferencia: Patricia Ferman, Vladmir Brenner e Pedro
Pavao.
.. ...,.

Ausencias

justificadas:

El6i

Alves

de

Souza

Junior -

Diretor

de

Comunica~6es.

PRIMEIRO ITEM - Abertura e Ora~ao:

0 Diretor Presidente lrineu deu as boas-vindas a todos e o Chefe Vladmir
Brenner fez a ora~ao de abertura.
SEGUNDO ITEM -

Delibera~ao

da ATA da

18~

Reuniao:

ATA da 172 Reuniao foi aprovada com a seguinte ressalva ja corrigida no
texto da ATA a ser divulgada:
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-Correc;:ao de Loraini Izabel que se encontrava escrita como Isabel com "s".

TERCEIRO ITEM - Exonera~oes e nomea~oes:

Exonerac;:oes :
- Marcelo Augusto Hickmann - Coordenador da Rede de Jovens
- Marcelo Henrique Sisti - Coordenador Adjunto do Ramo Pioneiro
- Fernanda Luiza Dill Araujo - Coordenadora Adjunta do Ramo Pioneiro
- Karo line Rodrigues - Coordenadora Adjunta do Ramo Pioneiro
- Lucas Cavichiolo Moreira Barbosa - Coordenador Adjunto do Ramo
Pioneiro

Nomeac;:oes:
- Grego ry Henrique Vicente - Coordenador da Red e de Javens
- Ama nda Steffens 'Peri us - Coord enadora Ad junta do Ramo Pioneiro
- Da ni el do Sagra do Barreto da Lu z - Coordenador Adjunto do Ramo
Pioneiro
- Heloisa Muller Malinoski - Coordenadora Adjunta do Ramo Pionei ro
- M ari ana Camargo de Sa - Coordenador Adjunto do Ramo Pioneiro
- Lui z Ferna ndo Ramos Pinto Fi lho - Coordenador Adjunto do Ramo
Pioneiro

QUARTO ITEM - Avalia~ao dos ultimos eventos:

JOGOS DA FRATERNIDADE:

,
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Ariadne informou que a avaliac;:ao final pelos Ramos sera entregue em
maio. Considerou muito born, entretanto pontuou que a forma de
inscric;:ao deve ser revista.
Chefe

Clemar

validou

a forma

de

inscric;:ao

e

participac;:ao

dos

adultos/chefes e o retorno do custo da base. Afirmou que o custo
repassado pela UEB e pouco e que os GEs tern que investir tambem no
fundo de cena.
Christian avaliou positivamente os JF a partir dos jovens. Avaliar melhor o
distintivo que saiu com erro faltando a letra L em "sustentabilidade" e o
tamanho. lnvestir ma is na bandeirola, pois os jovens esperavam mais.
Clemar pediu que as bases deveriam ser melhor identificadas para reduzir ·
a perda de tempo, melhorando a sinalizac;:ao geral.
0 diretor Nilton Berwig pontuou o seguinte:
1. Barraca da UEB com muitos achados e perdidos.

2. Ter alguem que fac;:a a ponte entre um caminho e outro (ramo
lobinho)
3. Muitos ociosos que nao assumiram nenhuma responsabilidade . Por
outro lado, muitos elogios do Ramo Escoteiro e Senior.
4. 0

Clube

Santa

1v(6nica,

atraves

de

seu

departamento

de

Comunicac;:ao, conseguiu uma cobertura televisiva pela RPC que
teve grande repercussao no estado inteiro . Nossa Equipe Regional
de Comunicac;:ao gerou Videos e fotos muito divulgadas nas redes
sociais.
5. Abertura dentro do programado, entretanto teve o sorteio que
demorou e se misturou com a cerimonia .
Christian lembrou :que o mapa ficou pronto muito em cima. da hora para
poder ser distribuldo com os kits.
·Revera questao dos banheiros nas bases.
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Gabriel elogiou a quantidade de bases, pois os GEs assumiram as bases de
acordo com o numero de inscritos. Atrelar base do GE conforme a
inscric;ao dos jovens por ramo.
O local das bases e o mesmo ha 4 anos e os jovens estao cansados de
estar sempre no mesmo local. Tentar ver com o Clube a possibilidade de
ampliar os locais para bases.
Tambem questionou do grande numero de chefes ociosos e solicita
providencias (revisao) na forma de cobranc;a e inscric;ao.
Sugeriu: Quern estiver na base ganha o kit alimentac;ao e recebe
reembolso da inscric;ao.
Flamulas de Eficiencia e das Sec;oes Padrao: qualidade muito abaixo do
que espera (material, tamanho, etc.).
lrineu ficou satisfeito com a participac;ao do Scape 60, Sanepar e Beto
carrero. Mas pondera que para o ano que vem, os parceiros contribuam
fin anceiramente dado a relevancia dos Jogos da Fratewrnidade, que
oferece 3000 a 4000 clientes em potencial. Citou o caso da Loja Escoteira
que rendeu em honorarios um born valor para a Regiao.

'

JOES:
Brenner lembrou que e yma atividade ja tradicional do calendario do
Distrito 87. 0 ideal seria substituir gradativamente o JOES pelos JF pois a
adesao vem diminuindo ano a ano. 0 JOES t ern formato de olimpfada com
competic;6es de basquete, volei, etc.
Ha resist encia para esta mudanc;a do foco no formato olimpfada para
arrecadac;ao e doac;ao.
Clemar solicitou a Brenner qu e envie este ano as quantidades de
participantes nos desfiles cfvicos da regiao Centro.
Congresso e Assembleia Regional Escoteira:
Gabriel comentou que recebeu muitos elogios sobre a organizac;ao do
evento e dos t emas tratados nas oficinas.
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Recebeu questionamento sobre se os participantes das oficinas teriam
certificado. 0 assunto foi debatido e como todos os participantes
assinaram uma lista de presen<;a, deliberou-se que esta decisao cabera

a

Diretoria de Gestao de Adultos.
Ariadne solicita que os apresentadores das oficinas sejam isentados da
inscri<;ao, pois nao podem participar das outras oficinas.
Loraini comentou que os temas foram levantados junto as coordena<;oes
de Ramos e por isso atingiram os objetivos e anseios dos associados, mas
a quase totalidade dos participantes pediu a amplia<;ao do tempo
dedicado a cada tema mesmo que se reduzam o numero de oficinas e
pediu para receber algum material impresso.
0 almo<;o de Gilwell teve adesao maior que o esperado (57 participantes)
apesar do receio inicial com o custo. Tambem destacou a aplica<;ao e
cumprimento das regras que pode ter causado algum incomodo, mas faz
parte do que prega o Movimento Escoteiro.
Clemar falou da satisfa<;ao de usar jovens nos eventos e o quanta os
adultos tambem aprendem com eles e agradeceu a oportunidade de
poder conviver com os presentes.
Rosano destacou a sensfvel diferen<;a que sentiu na organiza<;ao do
Congresso deste ano em c9.mpara<;ao com o ano anterior.
Sabre o lndaba de Dirigentes lnstitucionais, percebeu que ha muitos
dirigentes que participam pela primeira vez coma dirigentes e percebeu
que exist em muitas necess idades nao preenchidas e grande falta de
conhec im ento na linha.
Christian lembrou que recebeu muitos elogios pela oportunidade dos
participantes poderem escolher duas oficinas e do ambiente propfcio
cri ado com a se pa ~ai;ao do andar somente para congressista s.
lrineu ressaltou a qualid ade do congresso e da assembleia, o que gerou
uma satisfai;ao em todos os organizadores e participantes. Comentou que
um ponto a melhorar e o credenciam ento dos delegados da assembleia,
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que pode ser iniciado ja no sabado para trazer mais conforto aos
participantes e diminui<;ao das filas.
QUINTO ITEM - lndica~ao de Representante da Area Sul ao CAN:

lndicado e APROVADO por unanimidade o nome de Pedro Pavao.

SEXTO ITEM: Planejamento Estrategico:

Rosano informou que agora se inicia a implanta<;ao do Planejamento
estrategico da Regiao. Os indicadores de cada area serao colocados no site
da regiao. A ideia e que a cada regiao os indicadores sejam analisados
quanta

a evolu<;ao e atingimento das metas.

SETIMO ITEM - Medidas disciplinares:

lrineu discorreu sabre o Manual de Processo Disciplinar e dos ritos
descritos. Quando uma denuncia vem da Diretoria de uma UEL, cabe a
regiao encaminhar diretamente

a Comissao de Etica e Disciplina Regional.

'

As demandas de origem pessoal ou individuais serao analisadas pela
Diretoria Regional e avaliadas quanta ao prosseguimento.
A seguir foram analisados os seguintes encaminhamentos a CEDR:
- Proce sso 001 protocolado pela associada Jane Franco D' Avila em
desfavor da escotista Maria das Gra<;as Martins Pinhal. APROVADO
pro sseguimento por 11 votos a favor e 1 contra.
- Processo 002 protocolado por socios contribuintes do GE Bagozzi em
desfavor da Diretoria do GE Bagozzi . APROVADA prosseguimento por 12
votos a favor e nenhum contrario.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 0 Diretor Pedro Pavao fez
a orac;ao de encerramento atraves do WhatsApp e lrineu finalizou
agradecendo a presenc;a de todos. Os trabalhos se encerraram as
22h25min.

Eu, Nilson Takashi Saito, lavrei a presente ata, que e assinada por mim e
pelo Diretor Presidente.

Curitiba, 17 de abril de 2017.

Presidente

Secretario
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