
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL- REGIÃO DO PARANÁ 

ATA DA 31!! REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR 

GESTÃO 2016/2019 

Realizada no dia 16 de abril 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 çje Expansão, José David Bandeira - Diretor Adjunto 
de Programa Educativo, Elói Alves de Souza Junior - Diretor de Comunicação, 
Clemar Azevedo Ferreira - Diretor de Eventos, Rosano Ouriques - Coordenador 
de Planejamento, Nilson Takashi Saito - Gerente Executivo Regional. 

On-line: Vladmir Brenner - Diretor Regional Norte Licenciado. 

Ausências justificadas: Loraini lzabel Sauer - Diretora de Gestão de Adultos, 
Ariadne Bonato - Diretora de Programa Educativo; Ednilson Antônio Pereira 
dos Santos - Diretor Regional Norte. 

Convidados: Flávio Ribeiro da Cunha - Diretor Presidente GE do Ar Brigadeiro 
Eppinghaus 04/PR; Marta Yumi Noda Pelegrini - Coordenadora Distrito 31. 

PRIMEIRO ITEM -ABERTURA E ORAÇÃO: 

O Diretor Presidente lrineu deu as boas-vindas a todos e Elói fez a oração de 
abertura. 
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SEGUNDO ÍTEM - DELIBERAÇÃO DA ATA DA 30~ REUNIÃO: 

APROVADA com a seguinte correção: 

Oitavo item: onde se lê "devem solicitar aum autorização" para "devem 
solicitar uma autorização". 

TERCEIRO ITEM - BATEIAS 

lrineu informou que foram iniciadas algumas ações em Bateias: 

- Orçamentos para calçamento da entrada de automóveis. 

- Orçamentos para demarcação do terreno de Bateias. 

- Informação sobra a ocorrência de furto de objetos no interior do veículo de 
propriedade da Loraini durante o sábado, dia 14 de abril que se encontrava 
estacionado no interior da propriedade. Recomenda-se, portanto, divulgar e 
aumentar os cuidados com segurança durante a estadia no local. 

QUARTO ITEM - AVALIAÇÃO DO CONGRESSO E ASSEMBLEIA REGIONAL EM 

ROLÂNDIA: 

Flávio comentou que gostou muito do evento, elogiou a equipe da organização, 
mas que gostaria de ter tido a possibilidade de participar mais oficinas. 

Clemar sugeriu que uma ideia seria que cada participante divulgasse em seus 
grupos o que aprendeu na oficina que participou, disseminando, dessa forma, o 

conhecimento adquirido. 

Nilton gostaria de receber a avaliação de sua oficina para poder implementar 
melhorias para as próximas. 

Gabriel sugeriu que os restaurantes conveniados tivessem uma opção pré
definida de "prato congressista" com preço fechado para agilizar o 
atendimento no estabelecimento pois relatou muita demora no almoço. Sobre 

o Encontro de Gilwell sugeriu separar o evento do Almoço de Gilwell, dando 

opção ao p~IM de participar :o encontro e ir almoçar em outro local. 
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lrineu lembrou que dos 61 IMs presentes em Rolândia, 54 estavam no Almoço 
de Gilwell. 

lrineu elogiou todos os mais de 60 colaboradores que não mediram esforços 
para o sucesso do evento. lnfra-estrutura, alojamentos, alimentação, oficinas, 
encontros, credenciamento, palestras, jantar festivo, tudo funcionou 
perfeitamente. Sem esquecer é claro da Sessão Solene que foi muito alegre e 
realmente festiva. 

Marta definiu com a palavra aconchegante toda a Assembleia e Congresso e 
que todos se sentiram muito bem acolhidos. 

Gabriel parabenizou o material gráfico do Relatório Anual de 2017 e solicitou 
que nos próximos anos fossem aprovados em reunião de Diretoria . lrineu 
relembrou que isto foi combinado no ano passado, que cada diretoria teria até 
15/01/2018 para entregar seus relatos, o que daria tempo de produzir o 
relatório até sua apresentação na reunião de diretoria. Infelizmente alguns 
diretores atrasaram a entrega, o que gerou um efeito cascata atrasando todas 
as etapas de geração do relatório. Solicitou que para este ano, todos cumpram 
os prazos combinados. 

Elói agradeceu e elogiou toda a equipe de comunicação que se dedicou muito 

para essa realização e que sente muito orgulho dessa equipe que extrapola os 
limites para entregar seu melhor trabalho. 

QUINTO ITEM -AUTORIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ALTERNATIVO PARA AS UEL: 

Nilson apresentou as UEL que já enviaram pedido de uso do Vestuário 

Alternativo, conforme a Regra 046 do POR: 

- GE Servidores do Rei 169/PR; 
- GE Dorcas 209/PR; 
- GE Andrômeda 228/PR; 
- Ge Sentinela do Paraná 238/PR; 
- GE Shirley Catarina 332/PR. 

Clemar comentou que o prazo deve ser longo pois há UEL que estão inseridas 

em comunidades muito carentes e terão muita dificuldade em conseguir adotar 

o vestuário com~ 
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Rosano disse que há vários aspectos a considerar e, portanto, a concessão deve 
ser analisada caso a caso. Por exemplo 1,m1 GE recém implantado teria um 
prazo maior para se adaptar às várias regras e talvez nunca chegue ao ponto de 
ter condições plenas c;le adotar o vestuário. 

Elói concordou e adicionou que além de ser avaliado caso a caso, não deve ser 
radical em nenhuma situação. 

Milton sugeriu que fosse divulgado no site quais Grupos estão autorizados a 
usar o Alternativo. 

Gabriel comentou que como cada situação é diferente, a autorização deveria 
ser por tempo determinado e renovado periodicamente. 

Elói questionou sobre quais critérios seriam adotados para que o Grupo fosse 
considerado carente e se deveria estar cadastrado obrigatoriamente como 
carente para ter direito a usar r Alternativo. 

José David considera que a UEB passou a responsabilidade de decisão para a 

Região de algo que seria dela e com isso colocando a Região em uma situação 

complicada. 

Marta informou que o GE Dorcas perdeu o subsídio de uma ONG, mas mesmo 
assim deseja tentar aderir ao vestuário. 

Encerrada a discussão sobre o Tema, foram decididas as seguintes ações: 

- Divulgação oficial das UEL autorizadas a usar o vestuário Alternativo no site da 
Região - APROVADO. 

- Proposta de validade de todas as autorizações até 30/abril do ano seguinte e 
o escritório deve avisar as UEL 60 dias antes do vencimento caso a UEL queira 

renovar. APROVADO. 
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SEXTO ITEM - NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO REGIONAL DE 
ATIVIDADES: 

Pela Diretoria de Comunicação: NATÁLIA MARTINS -APROVADA 

Pela Diretoria de Programa Educativo: Serão indicados na próxima reunião de 
Diretoria . 

Pela Diretoria Financeira : Serão indicados na próxima reunião de Diretoria . 

SÉTIMO ITEM - INDICAÇÃO DE COORDENADORES A PEDIDO DO NÍVEL 
NACIONAL: 

Equipe de Coordenação Nacional do JOTI: LUCAS YUKIO NODA PELEGRINI -
APROVADO 

Coordenador Adjunto da Equipe de Recursos Humanos do Jamboree Nacional: 
GABRIEL VAUTIER TEIXEIRA FONSECA-APROVADO. 

OITAVO ITEM - JANTAR FESTIVO DA ASSEMBLEIA NACIONAL: 

Será oferecido pela Região a R$65,00 e as compras poderão ser feitas 
diretamente com o Nilson no Escritório Regional. 

NONO ITEM - CAMPANHA DO DIA DO ESCOTEIRO: 

Elói propôs a reali zação de um concurso para o dia do Escoteiro {23 de abril} 

incentivando o uso do Lenço Escoteiro em locais fora do Movimento Escoteiro 

e enviando uma foto com a "hash tag" #souescoteiropr solicitando que os 
amigos "curtam" a foto ("selfie"). Aquele que conseguir o maior número de 
"likes" ganhará como prêmio um valor de R$50,00 em compras na Loja 
Escoteira. 
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DÉCIMO ÍTEM - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 

Rosano apresento!) os indicadores por área estratégica: 

Indicador 1: Atingir 82% de satisfação. Em andamento e aguardando coleta das 
respostas até os jogos da Fraternidade. 

Indicador 2: Parcialmente executado. 
Indicador 6: Concurso do Dia do Escoteiro (item 9 desta ATA) 

Indicador 8: Novas UEL. A verificar quantas foram abertas. 

Indicador 10: Duas UEL já reabertas. 
Indicador 11: Canal para novos voluntários. 
Indicador 36: Atingir 12.500 membros (hoje 6222}. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, Nilton fez a oração de 
encerramento e o Presidente lrineu finalizou agradecendo a presença de todos. 
Os trabalhos se encerraram às 21 :45h. 

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

Diretor Presidente. 

-ril de 2018. 
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