UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO PARANÁ
ATA DA 22ª REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR
GESTÃO 2016/2019

Realizada no dia 17 de julho de 2017, às Dezenove horas e trinta minutos
nas dependências da sede Regional.

PRESENTES: Irineu Muniz de Resende Neto – Diretor Presidente, Milton
Pignataro – Diretor Financeiro, Nilton Arnaldo Berwig – Diretor
Administrativo, Christian Nadas – Diretor de Gestão de Adultos, Rosano
Ouriques – Diretor de Planejamento, Gabriel Fonseca – Diretor de
Expansão, Nilson Takashi Saito – Gerente Executivo Regional.
Ausências Justificadas: Loraini Izabel Sauer – Diretora Adjunta de Gestão
de Adultos, Elói Alves de Souza Júnior – Diretor de Comunicações e Pedro
Antonio Pavão Martins – Diretor da Regional Oeste, José David Bandeira –
Diretor Adjunto de Programa Educativo.
Por videoconferência: Ariadne Bonato – Diretora de Programa Educativo,
Cintia Batista – Diretora Regional Centro
Convidados: Thais Raicosk D´Agostin - Coordenadora do Ramo Lobinho,
Marina Ambrosio Arantes Pereira – Presidente GE São Gaspar Bertoni.

PRIMEIRO ITEM – Abertura e Oração:
O Diretor Presidente Irineu deu as boas-vindas a todos e o Diretor Gabriel
fez a oração de abertura.
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SEGUNDO ITEM – Deliberação da ATA da 21ª Reunião:
ATA da 21ª Reunião foi aprovada após a seguinte alteração no texto do
item 7:
“A pesquisa de satisfação atingiu 78% enquanto a meta estabelecida era
de 70%. Será avaliada uma nova meta para 2018.”
TERCEIRO ITEM – Atividade Regional de Lobinhos:
Thais Raicoski, Coordenadora Interina do Ramo lobinho apresentou o
projeto para a atividade com as seguintes características:
Concurso para escolha do distintivo (boletim já lançado).
Haverá 2 boletins distintos, um para Curitiba e outro para o Interior do
Estado:
Para o Interior do Estado: O evento será desenvolvido em 2 dias
(recomendado 07 e 08 de outubro em alusão ao Dia do Lobinho), sendo o
primeiro dia com atividades divididas em 8 bases, com direito a 2 lanches
e distintivo
Para o segundo dia está previsto o Festival de Canções.
Para Curitiba:
O evento está previsto para ser realizado em um único dia (07 de
outubro), com bases durante o dia e o Festival de Canções ocorrendo ao
final do dia em duas categorias: Paródias e músicas inéditas.
Em seguida a Diretoria fez várias sugestões e comentários sobre o evento
e ficou deliberado o seguinte:
A taxa de inscrição para lobinhos e lobinhas ficou fixada em R$ 30,00,
adultos voluntários em R$ 15,00 e Sócios Carentes em R$ 5,00.
Identificar em cada boletim, para qual região é direcionado (Interior e
Curitiba).
Inserir na Programação sugerida as “regras da atividade”.
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Relembrado que o distintivo deve ser único para toda a Região e deve ser
aprovado pela Diretoria na reunião de 21/08/17.
De posse das sugestões, os dois boletins foram aprovados para
publicação, bem como o concurso para escolha do distintivo.

QUARTO ITEM – INSS Patronal:
Tendo em vista decisão desfavorável à UEB publicada no final do ano
passado referente ao INSS Patronal dos últimos 8 anos, o Diretor
Presidente Irineu informou a todos os presentes que a UEB-PR depositou
em juízo em 10/06/2017, o valor de R$ 50.596,00, referente as GPS dos
últimos 18 meses. Em 30/06 foi recolhido mais R$ 3.472,11 e em 30/07
será recolhido R$ 4.324,49. Informou também que todo último dia útil do
mês, deveremos recolher o valor referente a Folha de Pagamento do mês
anterior.

QUINTO ITEM – Conselho Estadual da Juventude (CEJUV):
O Conselho Estadual da Juventude publicou edital para eleição de 25
vagas para conselheiros, sendo 13 para secretarias de governo e 12 para
entidades que tenham relação à proteção dos direitos dos jovens. A UEBPR teria direito de concorrer a ocupar uma das cadeiras disputando a
eleição com outras entidades afins.
O prazo para inscrição de candidaturas é 01 de agosto e o Diretor
Presidente Irineu sugeriu que a UEB-PR poderia apresentar um candidato
representando o Movimento Escoteiro.
A Diretora Ariadne sugeriu o nome de Gregory Henrique Vicente, nome
que foi aceito por todos. Ela irá conversar com o Gregory para ver se o
mesmo aceita a indicação. Caso contrário, ela está autorizada a procurar
um outro nome junto aos escotistas mais jovens.
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Nilson irá orientar a Equipe de Comunicação para iniciar a divulgação o
mais rápido possível, pois o tempo é escasso.

SEXTO ITEM - Indicação Chefe Cícero:
Indicação de Cícero Rocha de Moraes para a função de DCB – Diretor de
Curso Básico. Aprovado por unanimidade.
Fábio Adriano Guimarães Pinto para a Equipe Regional de Expansão.
Aprovado por unanimidade.

SÉTIMO ITEM – Associado Colaborador Regional:
Diretor Gabriel apresentou a proposta de criação de uma nova forma de
integrar associados à UEB-PR, de forma a possibilitar um cadastro
atualizado de ex-escotistas que poderiam auxiliar na expansão e criação
de novas UELs em cidades desatendidas e que estejam solicitando
abertura de uma nova UEL.
A seguir foram apresentadas sugestões de nomes para esta nova categoria
como “Sempre Escoteiro”, “Escoteiro para Sempre”, ou outro que sugira a
continuidade de uma vida escoteira. O Associado pagaria uma taxa de
forma a manter um cadastro ativo no SIGUE, poderia receber um
distintivo, etc.
Estes associados poderiam ser inscritos como Colaboradores, conforme o
Artigo 42 – parágrafo 5 do Estatuto da UEB.
Deve haver a divulgação em todos os meios de forma a atrair estes exescotistas.

OITAVO ITEM – Instalação de Câmeras de Segurança:
O Diretor Presidente agradeceu em nome da UEB-PR ao Diretor Nilton
Berwig pela doação de quatro câmeras de segurança.
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No momento o ER está finalizando a cotação dos custos de instalação das
câmeras.
O Diretor Nilton reiterou a importância de monitoramento por imagem
como forma de melhorar a segurança patrimonial do ER.
Os locais de posicionamento das câmeras, será definido em comum
acordo entre os Diretores Nilton e Milton e o gerente Regional Nilson.
Em princípio serão instaladas estas quatro câmeras, mas o DVR
(equipamento de gravação de imagens) terá capacidade de ampliação.

NONO ITEM – Status do Planejamento Estratégico:
Itens com ações identificadas:
Item 6: Verificar com o Diretor Elói.
Item 7 Divulgar o novo e-mail (sugestoes@escoteirospr.org.br) na Gazeta
Escoteira, Site da Região, Facebook, etc.
Item 7a: Solicita-se ao Diretor Elói acertar com Nilson, a criação de um
canal único de comunicação que envolva toda a Diretoria e funcionários.
Item 12: Concluído (criação de 2 novas UELs).
Item 15: Reativar 2 UELs, em Aberto.
Item 18: Em andamento
Item 21: Meta 30%, encontra-se atualmente em 42,7%
Item 26: Diretor Nilton irá verificar
Item 27: Participação de novos talentos: Nilson irá auxiliar na identificação
e cada Coordenador de Ramo irá contatar o talento e incluí-lo nos Eventos
da Região.
Item 28: Sugerido constar em ATA quem foi convidado, independente do
comparecimento.
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Item 30: Em andamento
Item 33: Diretor Christian irá pedir o levantamento
Item 39: Em andamento
Item 40: Em andamento
Item 41 (a) e (b): Em andamento
Item 42: Efetivo atual está em 8436 (em 17/7/2017).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Diretor Christian fez a
oração de encerramento e o Presidente Irineu finalizou agradecendo a
presença de todos. Os trabalhos se encerraram às 21:50h.

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

Curitiba, 17 de julho de 2017.

IRINEU MUNIZ DE RESENDE NETO
Diretor Presidente

NILSON TAKASHI SAITO
Secretário
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