UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL- REGIÃO DO PARANÁ
ATA DA 30ª REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR
GESTÃO 2016/2019

Realizada no dia 19 de março 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, Elói
Alves de Souza Junior - Diretor de Comunicação, 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 Regiona 1.
On-line: Rosano Ouriques - Coordenador de Planejamento, Cintia Batista
Freitas - Diretora Regional Centro.
Ausências justificadas:
Convidados:
PRIMEIRO ITEM - Abertura e Oração:

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

SEGUNDO ÍTEM - Deliberação da ATA da 29~ Reunião:

APROVADA com a seguinte correção:
Sexto item: "de cara um" para "de cada um".
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TERCEIRO ITEM - Pedido de Renúncia

O Diretor Christian anunciou sua renúncia do cargo de Diretor de Gestão de
Adultos da UEB-PR. Agradeceu a ajuda que todos deram para que ele pudesse
desempenhar sua função e em seguida fez uma breve homenagem a cada
Diretor destacando uma característica de cada um que o ajudou durante sua
atuação na Diretoria Regional. Assume como Diretora de Gestão de Adultos, a
Diretora Loraini lzabel Sauer.

QUARTO ITEM Formadores:

Avaliação do Encontro dos Distritais e Seminário de

Loraini informou que realizou a avaliação do Seminário e identificou que a
maior dúvida foi de como o formador consegue ajudar na realização do Projeto
Educativo. Christian comentou que a ideia é montar as Unidades Didáticas (UD)
já com o foco no projeto educativo que o formador tem que conhecer para
poder sincronizar com a UD.
Destacou ainda a importância das fichas de avaliação que os formadores
elaboraram para que elas tenham sentido e serventia para a evolução dos
próprios formadores.
Gabriel comentou que achou muito produtivo, mas deixa como sugestão que
todas as palestras aconteçam em um único momento, não divididos em
momentos diferentes. No que Loraini comentou sobre a dificuldade de se
encontrar o formato ideal do seminário.
lrineu destacou a grande participação de Formadores e Coordenadores
Distritais, em número maior do que no ano passado. Falou também que o final
de semana é curto, mas foi mais produtivo fazer o Encontro de Distritais no
sábado e o de Formadores no domingo.

QUINTO ITEM - Congresso e Assembleia Regional em Rolândia:

lrineu destacou a organização que a Regional Norte está fazendo em alto nível
e informou que as inscrições ultrapassaram as da última edição em Paranaguá
em 2017. Também repassou a programação do Congresso e da Assembleia e
informou que Elói aceitou o convite para atuar como Mestre de Cerimônias da
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Sessão Solene. Sugeriu que o Milton presidisse a Assembleia, em virtude de ser
um dos diretores com maior número de participações nestes últimos 15 anos, o
que foi aprovado por todos. Então abriu para sugestões para as outras funções
que serão necessárias durante a Assembleia e foram sugeridos os nomes do Ed,
Rejane, Cristine e Marília.
José David manifestou preocupação sobre alguns comentários manifestados
nas redes sociais sobre a UEB e que podem repercutir em Rolândia. lrineu
informou que estas manifestações devem ser tratadas caso a caso e
escoteiramente no plenário da Assembleia.

SEXTO ITEM - NOMEAÇÕES de Assistente Regional e Exoneração da Equipe
Regional de Formação (ERF):

Nomeação de PATRÍCIA MADUREIRA CASTRO DE PAULA para Assistente
Regional Oeste para o Ramo Senior-APROVADA
Nomeação de JULIANA CAROLINE SAHEB para Assistente Regional Oeste para o
Ramo Escoteiro -APROVADA
Exoneração da Equipe Regional de Formação - a pedido - de ANTONIO
FRANCISCUS KRAMER NOGUEIRA. Registrada.
Exoneração da Equipe Regional de Formação - a pedido - de MARIA TEREZA
CORDEIRO . Registrada.

SÉTIMO ITEM - Novo site UEB/PR:

Elói informou que o site está pronto e será lançado oficialmente no dia 23 de
março, véspera de nosso Congresso e Assembleia Regional. Também solicitou
para que os Diretores que ainda não enviaram as informações que devem ser
migrados do site antigo para o novo que o façam com a maior brevidade
possível.
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OITAVO ITEM -Autorizações para Vestuário Alternativo:

lrineu apresentou uma situação muito antiga decorrente da transição do antigo
"Traje Escoteiro" para o atual "Vestuário", ocorrida a partir do ano de 2013. A
maioria das UELs adotaram as opções constantes na Regra 045 do POR. Uma
minoria adotou a opção da Regra 046, uma versão alternativa, provisória e de
baixo custo. Entretanto pela regra 045, as UEL devem solicitar uma autorização
para a Diretoria Regional para seu uso. Para legalizar esta questão ficou
definido que o Escritório Regional irá emitir um comunicado para todas as UEL
informando que a Região irá fornecer autorização provisória para uso do
vestuário alternativo. Será criado um formulário padronizado de solicitação de
uso. Nilson irá emitir o comunicado após o Congresso Regional.

NONO ITEM - Orçamento da Rede de Jovens:

Ariadne informou que a Rede de Jovens Líderes solicitou no ano passado uma
verba para auxiliar na participação de seus membros nos encontros na esfera
Regional e Nacional. Ela acabou esquecendo de apresentar em dezembro
quando a Diretoria Regional estava elaborando o Orçamento Regional 2018.
Em caráter excepcional solicitou a concessão de um valor que possa atender a
Rede de Jovens. Ficou deliberado que o Milton irá avaliar a possibilidade,
remanejando alguma rubrica do Orçamento e informando os interessados
posteriormente .

DÉCIMO ÍTEM - Camporee Sul:

Ariadne informou que o William Bonalume (Diretor da UEB-RS} solicitou para a
UEB-PR que divulgasse o Camporee Sul que ocorrerá em janeiro de 2019 no RS.
Eles enviarão camisetas e "bótons" para divulgação durante o Congresso da
UEB-PR.

DÉCIMO PRIMEIRO ÍTEM - Solicitação para Jogos da Fraternidade:

Foi solicitada extensão do prazo de inscrição aos Jogos da Fraternidade Curitiba
de 06 de abril para 09 de abril de forma a possibilitar mais um sábado de
inscrição às UEL. APROVADO.
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Décimo Segundo ITEM - Seminário de Programa Educativo RJ:

Ariadne apresentou os temas que foram apresentados no Seminário no RJ
como a Base Nacional Comum Curricular que apresenta conceitos como
forma ção por competências que é um dos princípios do Método Educativo
Escoteiro e Loraini acrescentou que uma preocupação do Movimento Escoteiro
é deixar de ser educação não-formal e se aproximar da educação formal,
perdendo sua essência e finalidade.
Ariadne ainda apresentou as 5 tendências que o Movimento Escoteiro deveria
observar para não se tornar obsoleto :
- Apropriação da educação não formal pela forma l;
- Envelhecimento da população (cada vez menos jovens)
- Aumento das possibilidades de migração e mobilidade urbana dos indivíduos
e famílias tanto aturais como forçadas
- Mundo virtual em expansão
- Surgimento de uma cultu ra global
Em seguida fez sugestões para a Região do Paraná com o objetivo de alin har o
Programa Educativo da Gestão e Formação de Adulto s.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a t rata r, José David fez a oração de

encerramento e o Presidente lrineu final izou agradecendo a presença de todos.
Os trabalhos se encerraram às 23 :00h .
Eu, Nilson Takashi Sa ito, lavrei a presente ata , que é assinada por mim e pelo
Diretor Presidente.

m(çode 2018.

Diretor Presidente
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