
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL- REGIÃO DO PARANÁ 

ATA DA 29!! REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR 

GESTÃO 2016/2019 

Realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, às Dezenove horas e trinta minutos 
nas dependências da sede Regional. 

PRESENTES: lrineu Muniz de Resende Neto - Diretor Presidente, Milton 
Pignataro - Diretor Financeiro, Nilton Arnaldo Berwig - Diretor Administrativo, 

Gabriel Fonseca - Diretor de Expansão, Ariadne Bonato - Diretora de Programa 
Educativo, José David Bandeira - Diretor Adjunto de Programa Educativo, 

Clemar Azevedo Ferreira - Diretor de Eventos, Christian Nadas - Diretor de 
Gestão de Adultos, , Loraini lzabel Sauer - Diretora Adjunta de Gestão de 

Adultos, Nilson Takashi Saito - Gerente Executivo Regional. 

Ausências Ju stificadas: Elói Alves de Souza Junior - Diretor de Comunicação, 
Rosano Ouriques - Coord enador de Planejamento . 

Convidados: Renato Eugênio de Lima - Membro do CAN, Marcos Almeida -

Coordenador de Administração. 

PRIMEIRO ITEM-Abertura e Oração: 

O Diretor Presidente lrineu deu as boas-vindas a todos e Marcos Almeida fez a 
oração de abertura. 

SEGUNDO ÍTEM - Deliberação da ATA da 28!! Reunião: 

APROVADA sem correções. 
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TERCEIRO ITEM - Nova Política de Programa Educativo: 

Renato Lima apresentou a nova Política de Programa Educativo, recentemente 
aprovada pelo CAN, destacando seus pontos principais bem como o resgate de 
alguns valores, como o Escotismo acessível para todos, que deve passar a ser 
perseguido por toda a organização. 

Clemar salientou que o escotismo "para todos" deve ser ampliado em todos os 
sentidos e que o Vestuário pode ser um fator de dificuldade em alguns casos 
nesse processo. 

Renato Lima informou que a nova política é um documento orientador e suas 
orientações devem nortear todas as ações a partir de agora, inclusive na área 
comercial. 

QUARTO ITEM - Congresso e Assembleia Regional - Rolândia: 

lrineu apresentou as últimas informações, atualizando a todos sobre o 
andamento da organização deste evento. A FACCAR irá fornecer o local tanto 
do Congresso no sábado, como da Sessão plenária da Assembleia no domingo 
de manhã. 

O Ednilson tem todas as equipes organizadas e tarefas distribuídas. 

Milton apresentou a planilha de custos e propôs os seguintes valores: 

Congresso: R$37,00 

Jantar Festivo: R$37,00 

Almoço de Gilwell : R$45,00 

O evento será aberto em 4 opções no " MEU-PAXTU" a exemplo do ano 
passado: a) Somente Congresso; b) Congresso e Jantar; c) Congresso e Gilwell; 
d) Congresso, Jantar e Gilwell com os valores somados de acordo com as 
opções. Também será aberto um evento no "Inscrições On-line" somente para 
o Jantar Festivo avulso, sendo portanto aberto a familiares e convidados dos 
congressistas. 

S por unanimidade. 
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QUINTO ITEM - Resolução 001/2018 - Atividades: 

lrineu apresentou a proposta para a Resolução 001/2018 e foram dadas as 
sugestões pelos presentes : 

Realocação do § único para o §6Q e alteração do símbolo § (parágrafo) quando 

sucedido pela palavra único para escrita por extenso "parágrafo único". 

Consideradas as alterações, a Resolução 001/2018 foi APROVADA por 
unanimidade. 

SEXTO ITEM - Nomeação de Distritais, Comissões e Indicação Equipe 

Jamboree: 

Nomeação Distrito 32 - RACHEL AZAMBUJA LANGARO-APROVADA 

Nomeação Distrito 43- ROBERTO FIUZA MATIAS-APROVADO 

Nomeação Distrito 67- ODAIR MUNHOZ DA SILVA-APROVADO 

Indicação para Equipe do Jamboree Nacional : LARISSA TERRA-APROVADA 

SÉTIMO ITEM - Logomarca dos Jogos da Fraternidade {Concurso) e Congresso: 

Nilson apresentou as opções enviadas pelos 5 candidatos do concurso para 

Logo dos JF 2018, com as seguintes votações: 

1. Candidato: O votos . 
2. Candidato: 4 votos. 
3. Candidato : O votos. 
4. Candidato: O votos. 
5. Candidato: 6 votos (opção pelo modelo circular com fundo branco e 4 

" bonecos" com as cores de cada Ramo. 

O Distintivo vencedor será encaminhado para a Diretoria de 
Comunicação com as seguintes recomendações: Colocar a logomarca 
dentro do padrão exigido pelo Manual de Imagem da UEB e ajustar as 4 
cores para as oficiais de cada um dos Ramos. Nilson irá informar à equipe 
de comunicação qual a opção vencedora e as recomendações acima. 
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Após as adequações do distintivo, o autor do desenho deverá ser 
comunicado e autorizar as modificações. 

Logomarca do Congresso e Assembleia da UEB PR: 

Foi apresentada a logomarca em 2 opções de cores: 

LARANJA com 6 votos (APROVADA) 

VERDE com 1 voto 

1 abstenção 

Recomendações: Manter o padrão degradê e inserir a Flor de Lis. 

Oitavo ITEM - Indicação de Tutores de EaD para a Nacional: 

lrineu informou que a UEB Nacional solicitou a indicação de nomes para 
realizarem um curso de treinamento para Tutores de EaD da Equipe Nacional 
de Ea D. Foi aberto para sugestões, ficando os abaixo: 

Mariovani Carsten Cervi 

Cícero da Rocha 

Patrícia de Paula 

Pedro de Paula 

Renato Tratch 

Juliana Saheb 

Luciano Cordeiro de Loyola 

Séris Vosgerau 

O escritório irá entrar em contato e verificar a disponibilidade e o interesse dos 

indicados em fazer o treinamento. lrineu ficou encarregado de informar o 

Escritório Naci~ 
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Nono ITEM - Encontro de Distritais: 

lrineu apresentou a programação proposta para o Encontro de Distritais em 
Bateias no dia 24 de fevereiro. Gabriel solicitou trocar o horário de sua 
apresentação com o Nilton, pois terá que se ausentar de Bateias durante a 
tarde para a Fundação do GE Quadrangular Rei Davi, o que foi aceito por 
Nilton. 

Clemar solicitou um espaço de 10 minutos para falar sobre o Jamboree 
Nacional 2018. Incluído na programação também. 

Seminário de Formadores: 

Loraini apresentou a programação proposta para o Seminário de Formadores. 
Na parte da tarde, irá aplicar uma dinâmica em dois grupos separados: Para os 

que são DCB e DCIM e outro grupo os IMs. 

Décimo ITEM - Planejamento Estratégico: 

lrineu informou que o Rosano teve que se ausentar por um compromisso 
urgente e que a apresentação das novas metas para 2018 seria reagendada 
para a próxima reunião de Diretoria em 19 de março de 2018. 

Décimo Primeiro ITEM - Participação na Assembleia Nacional da UEB: 

Fica definido que o Diretor Presidente da Região do Paraná, lrineu Muniz de 
Resende Neto representará (delegação), a Região junto à Assembleia Nacional 
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, José David fez a oração de 
encerramento e o Presidente lrineu finalizou agradecendo a presença de todos. 
Os trabalhos se encerraram às 23:00h. 

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

Curitiba, 

DE RESENDE NETO 

Secretário 
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