UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIAO DO PARANA
ATA DA 20~ REUNIAO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB- PR
GESTAO 2016/2019

Realizada no dia 22 de maio de 2017, as Dezenove horas e trinta minutos
nas dependencias da sede Regional.

PRESENTES: lrineu Muniz de Resende Neto - Diretor Presidente, Nilton
Arnaldo Berwig - Diretor Administrativo, Jose Davi Bandeira - Diretor •
Adju nto de Programa Educativo, Ariadne Bonato - Diretora de Programa
Educativo, Milton Pignataro - Diretor Financeiro, Christian Nadas - Di retor
de Gest ao de Adultos, Lor aini Izabel Sauer - Diretora Adjunta de Gestao
de Adultos, El6i Alves de Souza Junior - Diretor de Comunicac;oes , Clemar
Azevedo Ferreira- Diretor de Eventos, Rosano Ouriques - Diretor de
Planejamento, Gabriel Fonseca - Diretor de Expansao, Nilson Takashi Saito
- Gerente Executivo Regional.
Por videoconferencia: Pedro Pavao - Diretor Regional Oeste, Cintia Batista
- Diretora Regional Centro e Vladmir Brenner - Diretor regional Nort e.
Convidados: Cicero Rocha de Moraes - Coordenador do Ramo Pion eiro,
Mariovani Carsten Cervi - Assessor da Presidencia para Condecorac;oes.

PRIM El RO ITEM - Abertura e Ora~ao:

0 Diretor Presidente lrineu deu as boas-vindas a todos e o Chefe Clemar
fez a orac;ao de abertura.
SEGUNDO ITEM - Delibera~ao da ATA da 19~ Reuniao:

ATA da 19 ~ Reuniao foi aprovada com as correc;oes citadas aba ixo e ja
efetuada s no texto da ATA a ser divul~ada:~

- lnclusao na lista de presenc;a do Diretor Jose Davi Bandeira.
Correc;ao Item 6: Alterac;ao de "a cada regiao" para "a cada reuniao".

TERCEIRO ITEM - Mutirao Regional Pioneiro:

Mestre Cicero apresentou o projeto para o Mutirao Regional Pioneiro a se
realizar na cidade de Toledo.
Como novidade informou que este ano havera a predefinic,;:ao de cada
furn;ao do pessoal do Staff e toda a organizac,;:ao esta sendo fe ita pelos par
pioneiros sob orientac;ao dos Mestres Renato Tratch e Cicero.
Como medida de seguranc;a/saude, havera a presenc;a de um medico em '
100% do periodo da atividade.

0 Presidente lrineu sugeriu que fossem dadas varias opc;oes para a
ativid ade comunitaria aos pioneiros. Citou que em Mutiroes anteriores
alem de pinturas e reformas, os pioneiros faziam campanhas de transito e
boas ac;oes em creches, hospitais infantis e lar de idosos.

0 valor previsto para inscric,;:ao esta em R$100,00 para cerca de 300
participantes e ha alguns patrocfn ios sendo buscados para reduzir o valor
do custo da atividade, havendo um kit contendo camiseta, lenc;o,
~

·"'

dist intivo e um "kit mate" ti-adiciona l da regiao. A plani lha de custos esta
aprovada pelo Diretor Financeiro, M ilton Pignataro.
Por decisao unanime, o projeto foi APROVADO.

QUARTO ITEM - Regulamento Regional:

Chefe Mariovan i apresentou como proposta de alterac,;:ao do Regulamento
Regional, a mudanc,;:a do criteria de desempate em todas as eleic;oes, onde
atualmente consta que a pessoa de maior idade flea com a vaga em caso
de empate em votac,;:ao. A argumentac,;:ao se ria a de dar oportunidade aos
mais jovens e pela interpretac,;:ao apresentada sobre o Movimento
2

Escoteiro ser "de Javens para Javens" e pela citac;:ao da celebre frase:

II

Pergunte ao Jovem" e para seguir o Regulamento da UEB Nacional que
trata deste tema em votac;:oes de Assembleias Nacionais. Tambem citou
que ja ha Grupos Escoteiros que fizeram esta mudanc;:a em seus
regulamentos.
A id eia seria

apresentar essa alterac;:ao para votac;:ao na pr6xima

Assembleia Regional Escoteira de 2018 .

.

0 Presidente lrineu relembrou que esta discussao vem sendo levantada
ciclicamente desde ha muito tempo e sem se chegar a um consenso
porque ha muitos pontos a considerar: 0 que seria "empoderamento",
que diferente de apenas "da r" poder aos mais jovens, significa que .
devemos oferecer oportunidades para o jovem aprender e se desenvolver,
adquirindo progressivamente mais responsabilidades, de acordo com as
demonstrac;:oes de seu pr6prio valor pelas suas ac;:oes. Ha tambem
distorc;:oes relativas

a frase

"Pergunte ao jovem", que deve ser analisado

sob a 6tica da epoca em que BP proferiu a frase, "pergunte aos lobinhos,
aos escoteiros... ".

0 Diretor Christian manifestou-se a favor dessa mudanc;:a . 0 Diretor

'

Clemar comentou que a mudanc;:a teria que ser feita no Regulamento da
Regiao de forma a obrigar as UELs a tambem seguirem a alterac;:ao. A
Diretora Ariadne fez um a ...,reflexao sob re um a 6tica inedita : Que o
desempate fosse feito conforme o nfvel de formac;:ao destes adultos.
Ap6s t odas as discussoes, ficou definido que deverfamos refletir mais
sobre este tema.

QUINTO ITEM - Assembleia e Congresso Nacional:

lrineu iniciou relatando como foi born o Congresso e Assembleia Nacional,
onde a Regiao do Parana conseguiu eleger o candidato do Parana Renato
Eugenio de Lima para uma das vagas ao CAN, Mariovani Carsten Cervi
para a Comissao Fiscal Nacional e Maria Clara Marotti na representac;:ao
da RNJL junto ao CAN. Destacou tambem qu e o Diretor Regional Ped-ro
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SETIMO ITEM - Desfiles Clvicos:

0 Diretor Clemar apresentou a proposta de neste ano contar com a
participac;ao de 7000 escoteiros em todos os desfi les no Parana. A ide ia e
abrir uma pre-inscric;ao com a quantidade estimativa de escoteiros que
irao participar em qualquer desfi le cfvico no estado. lrine u sugeriu ao
Clemar, contar com os prestimos do Diretor de Comun icac;ao Eloi pa ra
ajuda-lo em todo o processo de planejament o e divulgac;ao. A sugestao foi
acatada imediatamente pelo s dois.

OITAVO ITEM - Dlvida do Grupo Escoteiro Sao Gabriel 088/PR:

0 Diretor Mi lto n Pignataro apresentou a situac;ao das dfvidas do Grupo
Escoteiro Sao Gabrie l e a proposta apresentada ao Presidente do GE, Sr.
Sergio Nigro e a contra -proposta recebida do pagamento dos anos de
2016 e 2017 num total de R$2032,00 em 16 parcelas mensa is de
R$127,00. A alegac;ao foi a de que as dfvidas anteriores a esta data teriam
sido da Diretoria da gestao anterior

a atua l e que a Regiao deveria cobrar

deles.
1

A Direto ra Ariadne solicitou que tambem fosse incluldo no tota l, as dfvidas
referentes a 2014, lembrando ainda que nao seria poss fvel cobrar dlvidas
com ma is de 5 anos. 0 Diretor Rosano concordou com a inclusao dos a nos
anteriores a 2016 pois caso fosse dado esse "perdao", estariam sendo
penalizados os GEs que pa ga m corretamente.
Ficaram ass im duas propo stas que foram

a votac;ao:

- 0 pagamento somente das dfvidas de 2016 e 2017 que obteve 2 votos
favoraveis.

- 0 pagame nto das dlvidas de 2014, 2016 e 2017 usando-se a mesma
parcela de R$127,00, porem com ma is parce las ate a quitac;ao do total.
Esta proposta fo i a APROVADA com 7 votos.

0 Diretor Pignataro ira aprese ntar a proposta ao Diretor Presidente do GE
e se aprova do, ira informar o

cobrarn;:a e liberar o Grupo para realizar cursos e demais bloqueios que
haviam por conta da dlvida.

NONO ITEM - Pesquisa de Satisfa~ao 2017:

0 Diretor Rosano apresentou o resultado da Pesquisa de Satisfac;ao
realizado durante os Jogos da Fraternidade em Curitiba.

No total

responderam ate o momenta 43 jovens e 107 adultos e pioneiros.
No geral os indicadores estao todos dentro da meta e o Presidente lrineu
solicitou ao Diretor Nilton e Rosano uma reflexao e sugestao para as
metas de satisfac;ao para os itens 1 e 5. Solicitou o mesmo para Nilson e ,
Berwig para os itens 2, 3 e 4 da pesquisa, ap6s conversa com os
funcionarios.

DECIMO ITEM - Nova Taxa de Boleto:

0 Diretor Milton Pignataro informou que a taxa cobrada pelo banco para
gerac;ao de boleto foi majorada de R$2,27 para R$2,57. Estee menor valor

'

possfvel dentro dos contratos com a CEF.
A Direc;ao Naciona l tambem havia estabelecido um acordo similar para as
demais regioes do Brasil, mas como nao conseguiu cumprir o volume de
emissao de boletos acordado, perdeu desconto, permanecendo somente
a UEB/PR com este valor preferencia l.

DECIMO PRIMEIRO ITEM - Status do Planejamento Estrategico:

0 Diretor Rosano informo u que o planejamento estrategico ainda esta em
fase de divulgac;ao e que ele pessoalmente esta apresentando em todas as
reunioes

de

Ramo.

Tambem

esta

acertando

como

sera

acompanhamento, alimentac;ao e atualizac;ao dos dados.

6

~~

feito

o

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Diretora Cintia f ez a
ora~ao de encerra mento at raves de video conferencia e o Presidente

lrine u finalizou agradecendo a presen~a de todos. Os traba lh os se
encerra ram as 22h40min.

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

Curitiba, 22 de maio de 2017.

Presidente

Secretario
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