UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL- REGIÃO DO PARANÁ

ATA DA 32!! REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR
GESTÃO 2016/2019

Realizada no dia 21 de maio 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 Arna ldo Berw ig - Diretor Administrativo,
Gabriel Fonseca - Diretor de Expansão, Ariadne Bonato - Diretora de Programa
Educativo, José David Bandeira - Diretor Adjunto de Programa Educativo,
Loraini lzabe l Sauer - Diretora de Gestão de Adultos, Clemar Azevedo Ferreira
- Diretor de Eventos, Rosano Ouriques - Coordenador de Planejamento, Pedro
Antonio Pavão - Diretor Regional Oeste, Nilson Takashi Saito - Gerente
Executivo Regiona l.
On-line:
Ausências justificadas: Elói Alves de Souza Junior - Diretor de Comunicação.
Convidados: Cícero Rocha - Coordenador do Ramo Pioneiro, Bruno Palka de
Miranda - Coordenador Adjunto do Ramo Escoteiro, Daniela Raicosk Dagostin
- Presidente da Rede de Jove ns Líderes do Paraná.

PRIMEIRO ITEM - ABERTURA E ORAÇÃO:

O Diretor Presidente lrineu deu as boas-vindas a todos e Clemar fez a oração de
abertura.
Em segu ida lrineu destacou que o efetivo em 21 de maio de 2018 chegou a
8491 membros.
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SEGUNDO ÍTEM - DELIBERAÇÃO DA ATA DA 31ª REUNIÃO:

APROVADA com a seguinte correção:
Quarto item: retirado a frase: ", mas alguém comentou que poderia ser caso de
discriminação" .

TERCEIRO ITEM - Encontro da Rede de Jovens Líderes:

Daniela solicitou a alteração da data do Encontro da Rede de Jovens Líderes,
inicialmente prevista no calendário de 10 de novembro de 2018 para 24 e 25
de novembro de 2018. O evento será no Campo Escola de Bateias. APROVADO
por unanimidade .

QUARTO ITEM - lnter-Clãs:

Cícero apresentou a proposta para o evento comemorativo dos 100 anos do
Ramo Pioneiro onde parte do evento terá o formato de mutirão comunitário.
Durante a Assemb leia Regiona l, a cidade de Foz do lguaçu foi a única candidata

pa ra sediar o event o que acontecerá nos dia s 7, 8 e 9 de setembro de 2018. A
ideia é deixar o evento mais como confraternização e turístico . O Local
escolhido é o late Clube do Lago ltaipú em sistema de acampamento para 300
barracas.
Milton já avaliou a planilha de custos e deu parecer positivo para a previsão de
receitas e despesa s.
A ta xa sugerida é de R$215,00 a ser parcelada em até 4 vezes .
Ari adne já avaliou o eve nto sob a ótica do programa educativo e suas
ob servações já foram adicionadas no projeto.
Será aberto no PAXTU Adm inistrativo.
Evento APROVADO.
,
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QUINTO ITEM - NOMEAÇÕES:

Para a Comissão Regional de Atividades:
- Patrícia Caetano - Financeira -APROVADA
- Bruno Ferrei ra Rosa - Ramo Escote iro - APROVADO
- W illiam lwersen - Ramo Sênior -APROVADO
Para a Coordenação da Delegação do Paraná para o Jamboree Mundial:
William lwersen -APROVADO
Como Coordenadora Adj unta do Distrito 83:
lzabel C. l<ostycz Tavares

SEXTO ITEM - REFORMA BATEIAS li:

lrineu apresentou um croqu i e as idéias principais para a refo rma de Bateias 2,
aprovadas pelo Comitê de Bateias em sua última reunião: Revestimento das
paredes externas a exemplo do que já foi feita na casa do Formador; aumento
do pé direito em cerca de 30cm, Cozinha em cada um dos quartos com
separação em Dry Wall, uma cozinha central para Bateias 2, Aumentar o
comprimento do atua l quarto 2/10 para transforma-la numa sa la de aula mais
confortável e outras modificações. O Engenheiro Ad alberto Matoski e sua
esposa a Arquiteta Se lma Matoski irão colaborar como vo luntá rios e elaborar o
projeto, memorial descritivo e arq uitetônico como doação dos serviços.
Os presentes fizeram várias sugestões que serão analisadas pelo comitê e pelos
vo luntários de engenharia e arquitetura.
A licitação será aberta para os serviços de mãos de obra. O material de
construção será ad quirido pela UEB/PR, terá uma lista própria de forma a
possibilitar doações dos associados e aquisição pelos preços mais
compensadores.

SÉTIMO ITEM - Indicação de Mobilizadores Nacioanis para o JOTI:

Gabrielly Geovana Souza de Castro -APROVADO
Eduardo Henrique Rezende -APROVADO
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OITAVO ITEM - AVALIAÇÃO JOGOS DA FRATERNIDADE:

Gabriel sa lientou que ofereceu duas bases escoteiras e ouviu bons comentários
dos jovens, inclusive sobre o tema Star Wars que recebeu críticas quando
escolhido, mas foi do agrado dos jovens. Sugeriu que os locais sejam trocados
entre os Ramos para o próximo ano e que o tempo do almoço seja reduzido
para aumentar o tempo de base. Solicitou ainda, que mais tempo seja
reservado para o encerramento do evento.
Loraini considerou que o temp o de almoço para o Ramo Lo binho foi ideal para
a sua base. No cam inh o Nórdico (de sua base), tudo correu muito bem.
Recebiam água quando era solicitado assim como os socorristas que deram
atendimento rápid o quando necessário.
lrineu comentou que haviam 100 bases e que todos os adultos que viu estavam
trabalhando com grande motivação e entusiasmo. A maioria das bases tinham
11
boa qualidade e que fazia que os jovens corressem" para participar do maior
número de atividades. O esquema de inscrição foi muito bom e o bloqueio de
inscrições após o dia 2 de abril dos novos associados da UEB, teve seu objetivo
alcançado ao reduzir os pedidos de novas inscrições fora do prazo.
José David complementou que conversou com muitos jovens e so ouviu
elogios.
Clemar sugeriu aumentar o número de chefes para ajudar na avaliação e
distribuição das bandeirolas de eficiência.
Loraini lembrou que os coordenadores de base tinham a incumbência de
"convocar" para ajudar na base, os chefes que estavam acompanhando as
Alcate ia s. Mas mesmo assim e infelizmente , muitos chefes se recusavam a
trabalhar nas bases.
Rosa no elogiou a mudança de data do evento que possibilitou fazer um evento
melhor.
lrineu agradeceu e cumprimentou todos os coordenadores, organizadores,
profissionais e Escotistas que fizeram um grande evento.
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NONO ITEM - TORNEIO DE PIONERIAS:

Brun o Palka apresentou a atividade que seria igual ao acontecido no ano
passado com os devidos ajustes .
As inscrições serão feitas pelo PAXTU co m um lote único por UEL.
A Ta xa de Inscri ção será de R$7,00 com direito ao distintivo.
Em seguida apresentou uma sugestão de Logo para o evento, que deverá ainda
ser apreciada pela Diretoria de Comunicação, para enfim a ser deliberado pela
Diretoria Regional.
lrineu pediu para Ariadn e confirmar se o Ramo Sênior ainda quer participar
junto com o Ramo Escoteiro, poi s haviam manifest ado esse desejo po r ocasião
da elaboração do Calendário Regional deste ano. Ariadne fi cou de consultar a
coordenação do ramo e informar a diretoria regional no próximo mês.

DÉCIMO ÍTEM - PROJETO RONDON:

Ariadne apresentou o projeto :
Data do evento de 22 de julho a 4 de agosto de 2018 te ndo União da Vi t ória
como Base .
As inscrições de 22 de maio a 22 de junho para 30 jovens e 10 escotistas com
os mesmos critérios do ano passado e mediante envio do Curriculo pa ra o email dir.progr am a@ escoteiros_pr.or~
Projeto APROVADO .

DÉCIMO

PRIMEIRO

ÍTEM

-

CONGRESSO

BRASILEIRO

DE

EDUCAÇÃO

ESCOTEIRA:

José David informou que acontecerá na Unicamp (Campinas) ao custo de
R$380,00 por participante. Teve a última edição em 2015 e convidou todos os
Diretores que puderem participar.
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DÉCIMO SEGUNDO ÍTEM - CAMISETA DO JAMBOREE NACIONAL:

Por so licitação de 3 Grupos Escoteiros, foi apresentada um modelo de
logomarca que será colocada na camiseta do contingente do Paraná. Como a
maioria dos grupos do Paraná solicitou o máximo de redução de custos, a
aquisição desta camiseta será OPCIONAL. Fica o Escritório Regional incumbido
de levantar o número de interessados.
Sugerido inserir o Mapa do Paraná como contorno e utilizar as flechas da
imagem oficia l do evento.
A Diretoria de Comunicação entrará em contato com o Pioneiro autor do

modelo, para solicitar as modificações.

DÉCIMO TERCEIRO ÍTEM - GE ÁGUIA DE HAIA:

O Presidente e fundador do 305/PR Grupo Escoteiro Águia de Haia, Luiz Carlos
será notificado de fo r ma extra -judicial para devolver a UEB/PR todos os
documentos e o patrimônio do Grupo, tendo em vista uma manifestação
veiculada na internet em deixar de ser associado da UEB. O Brenne r irá
registrar em cartório e a notificação será entregue por oficial de justiça.

DÉCIMO QUARTO ÍTEM - SEMINÁRIO REGIONAL DE CRESCIMENTO:

Gabriel apresentou a proposta para o seminário. A ideia é ser um painel de
discussões e de apresentação de casos de sucesso. APROVADO

DÉCIMO QUINTO ÍTEM - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:

Rosano apresentou no dia de hoje Finanças e Governança:
Item 12: Aumento receita em 15% - Em andamento
Item 13: Projetos de Captação.
Item 14: Máximo de 5% de inadimplentes em 2018 - Em andamento
Item 15: Encontro de GEs
Item 16: 50% de participação dos GEs no Encontro
Item 18: 100% dos Diretores com CB.
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DÉCIMO SEXTO ÍTEM - CEDR:
Nilson apresentou o caso de uma escotista que retirou o va lor de R$320,00
para a noite festiva do CA Lob inho em outubro de 2017 e nunca apresentou
Notas Fiscais nem fez a prestação de contas. Apesar das reiteradas promessas

de pagamento, a escotista nunca efetuou nenhum depósito.
A Diretoria optou por promove r uma seção de med iação com o prazo até a
próxima reunião de Diretoria, caso não for efetivo, então passar para a
Comissão de Ética e Discipli na Regional.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lrineu pediu ao Diretor da
Regional Oe ste Pedro Pa vão que participava presencialmente, que fi zesse o uso
da palavra. O mesmo saudou a todos e fez a oração de ence rramento. lrineu
finalizou agradecendo a presença de todos. Os traba lhos se encerraram às
23:20h .
Eu, Nilson Takashi Sa ito, lavrei a presente ata, que é assinada por mim e pelo
Diretor Presidente .

aio de 2018 .

Diretor Presidente

Secretário
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