
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL- REGIÃO DO PARANÁ 

ATA DA 36ª REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR 

GESTÃO 2016/2019 

Realizada no dia 24 de setembro 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, 
Loraini lzabel Sauer - Diretora de Gestão de Adultos, Gabriel Vautier Texeira 
Fonseca - Diretor de Expansão, Ariadne Bonato - Diretora de Programa 
Educativo, José David Bandeira - Diretor Adjunto de Programa Educativo, 
Rosa no Ouriques - Coordenador de Planejamento, Clemar Ferreira - Diretor de 

Eventos, Nilson Takashi Saito - Gerente Executivo Regional. 

On-line: Pedro Antonio Pavão - Diretor Regional Oeste. 

Convidados: Douglas Junior Ferreira - Coordenador de Comunicação, Daniela 
Raicosk D' Agostin - Presidente da Rede de Jovens Líderes do Paraná. 

Ausências justificadas: Elói Alves de Souza Junior - Diretor de Comunicação. 

PRIMEIRO ITEM -ABERTURA E ORAÇÃO: 

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

SEGUNDO ÍTEM - DELIBERAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO: 

APROVADA com as seguintes correções: 

Ausências justificadas: incluir o nome do Cle 
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Quarto Item - Quarto parágrafo: substituir a palavra "iniciar" por "continuar". 

Sétimo Item: Inserir a frase "e Ariadne alertou para que seja cuidado com 
outros eventos próximos como o JamCam" após a palavra "Regional" ao final 
da frase. 

Nono Item: Inserir a frase "por não possuir a Insígnia de Madeira" Após o nome 

de Rafael Eduardo da Silva. 

Décimo Item: Quarto parágrafo, inserir a palavra "criando" após "que está" e 
correção da palavra "intervençaõ" para "intervenção". 

Décimo Primeiro Item: Quinta linha, substituir a frase "agosto haverá uma 
reunião" por "agosto, uma reunião". 

Décimo Segundo Item: No item 22, inclusão da palavra "que" após "22". 

TERCEIRO ITEM - Boletim do Encontro Regional de Jovens Líderes: 

O boletim foi enviado previamente por e-mail para que todos os diretores 
pudessem ler. 
Milton pediu para que fosse esclarecido se é possível a participação de 
membros mesmo acima do limite de 26 anos de idade, no que foi informado 
pela Daniela que sim, é possível. 
Gabriel sugeriu que se estudasse a possibilidade de se criar um evento com a 
inclusão de outras lideranças com idade acima dos 26 anos. Também comentou 
que o tema "diversidades" tem sido muito requisitado durantes os cursos de 
formação de adultos. 
Nilton questionou o processo de escolha dos palestrantes e também solicitou 
que a Diretoria de Formação fosse consultada sobre como será desenvolvido 
cada tema a ser apresentado e Loraini sugeriu que os apresentadores 
enviassem para ela avaliar que os temas a serem desenvolvidos estariam 
dentro do proposto e de acordo com o alinhamento da UEB. 

Rosano solicitou que o termo " raça" contido na programação seja alterado 
para "etnias". 

Após o debate, o Encontro foi APROVADO por todos. 
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QUARTO ITEM - Calendário Regional 2019: 

O calendário foi entregue a todos os presentes e cada Diretor pôde sanar suas 
dúvidas. 

APROVADO por todos. 

QUINTO ITEM - Medalha Lobo Guará: 

lrineu informou que o Mariovani solicitou aprovação desta Diretoria para 
conceder a Medalha Lobo Guará ao Escotista Mário Alberti pelos relevantes 

serviços prestados ao escotismo e à Região do paraná dando abertura ao uso 

das instalações da UTFPR para eventos da Região. 

Condecoração APROVADA por todos. 

SEXTO ITEM - Boletim Equipe de Programa - Ficha Boa Ideia: 

Ariadne solicitou o prazo até doze de outubro para aumentar a Equipe para 
revisar e criar novas atividades por meio das fichas Boa ideia. 

APROVADO por todos 

SÉTIMO ITEM - Indicação para Curso de Gestão de Programa Educativo: 

Ariadne apresentou que o objetivo deste curso é treinar a equipe que tem 
cantata com o Programa Educativo e os quatro indicados são: 

Ariadne, José David, Larisssa e Cícero. 

Também solicitou que a UEB/EN seja informada que a Região do Paraná tem 
interesse em mais vagas caso fiquem disponíveis. 
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OITAVO ITEM - Distintivo do Rádio escotismo: 

Tema não foi apresentado. 

NONO ITEM - Projeto de vídeos da Equipe de Comunicação: 

Ariadne solicitou que os vídeos de divulgação dos eventos como ARL, Highland 
Sênior e etc. estão muito bons, mas que gostaria que fossem enviados aos 
Ramos respectivos antes da divulgação de modo a permitir que eles verifiquem 
se estão de acordo com o material produzido e se este está de acordo com o 
programa do evento. 

Douglas comentou que os textos são inteiramente retirados dos boletins dos 
eventos e nada mais mas concordou que o procedimento acima pode ser feito. 

Ficou assim decidido que os vídeos serão enviados aos respectivos Ramos para 
apreciação antes de sua divulgação. 

DÉCIMO ÍTEM - Solicitações de uso do Vestuário Alternativo: 

lrineu informou que foram recebidas mais três solicitações de uso do vestuário 
alternativo das seguintes UEL: 

Farol do Passaúna, Naipi e Tarobá e São Luiz de Gonzaga . 

Clemar questionou se no caso do GE São Luiz de Gonzada a concessão seria 
somente para a unidade de Almirante Tamandaré ou para todo o GE no que foi 
informado pelo lrineu que é para todo o GE. 

Milton questionou qual é a regra de uso do vestuário nos eventos da formação 
e foi informado pelo lrineu que o CAN t em orientado que seja usado o mesmo 
que é usado no GE. 

Solicitações APROVADAS por todos. 
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DÉCIMO PRIMEIRO ÍTEM - Confraternizações da Equipe de Programa: 

Ariadne solicitou um adicional na verba do Programa para propiciar uma 
confraternização com todos da Equipe do Programa: Diretoria do Programa, 
Coordenadores de Ramo, Adjuntos, Coordenadores das Modalidades. Milton 
aprovou a verba de ajuda de custo de R$500,00. 

DÉCIMO SEGUNDO ÍTEM - Eleições governamentais do Primeiro Turno: 

lrineu apresentou a proposta de abrir um dia onde os candidatos escoteiros 
possam vir na sede da UEB-PR e apresentar suas propostas e dessa forma não 
seria aberto para os candidatos participarem no próximo Encontro de Grupos 
como alguns têm solicitado. 

Rosano comentou que a instituição tem interesse em ter membros do 
Movimento Escoteiro eleitos e assumindo cargos públicos, mas que deve ter-se 
o cuidado de dar igual oportunidade de voz para todos os candidatos. 

Ariadne informou que todos os candidatos escoteiros já foram contatados: 
Reilly, Flávio Arns, Gustavo Fruet e Oriovisto. 

Será agendada a quarta feira (03/outubro) para este encontro com os 
candidatos. 

DÉCIMO TERCEIRO ÍTEM - Congresso de Educação Escoteira: 

Ariadne agradeceu a abertura dada pela Diretoria e respectivo incentivo em 
forma de ajuda de custo que não estava prevista inicialmente e reportou alguns 
pontos que foram apresentados no Congresso como a proposta de ajuda aos 
refugiados e destacou ainda quatro temas: vegetarianismo nos eventos 
escoteiros, acessibilidade, formação dos Escotistas para trabalhar o tema da 

diversidade e formação e qualificação de adultos baseada método escoteiro. 
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DÉCIMO QUARTO ÍTEM - Eleições da DEN: 

lrineu informou sobre os últimos acontecimentos que culminaram com a 
eleição da nova Diretoria Executiva Nacional (DEN) na última reunião do 
Conselho de Administração Nacional (CAN). 

Também ficou agendada uma reunião de Diretoria para o dia oito de outubro 
com a finalidade de avaliar ideias e propostas para a UEB para os próximos 
anos na Região do Paraná. 

DÉCIMO QUINTO ÍTEM - Planejamento Estratégico: 

Rosano informou que os indicadores avaliados hoje, seguindo a ordem, serão 
das áreas de Formação e Programa Educativo . 

Item 24: A meta era de 85%, mas atingiu-se 76%. 

Item 29: 21,46% têm Curso Básico ou Avançado. 

Item 25: Meta de atingir no mínimo 25% de participação. 

Item 28: Projeto Rondon e com isso atingiu 100% da meta. 

Item 30: Canal do jovem no youtube - Em andamento. 

Item 31: Pesquisa com pioneiros junto ao CIEE/IEL. 

Item 32: Playlist de canções escoteiras - Em andamento. 

Item 34: Meta de 100% das atividades escoteiras avaliadas - Em andamento. 

Item 33 : Atualizar o acervo de fichas Boa Ideia - Em andamento. 

Item 35: Não realizado. 

Item 36: Efetivo de 10.358 membros no dia de hoje. 
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, Loraini fez a oração de 
encerramento. lrineu finalizou agradecendo a presença de todos. Os trabalhos 

encerraram-se às 22:4Sh. 

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

Curitiba, 24 de setembro de 2018. 

DE RESENDE NETO 

Diretor Presidente 

Secretário 
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INDICADORES DE DESEMPENHO 2018:
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INDICADORES DE DESEMPENHO 2018:

Estágio % Quantidade

Concluído 16,7% 6

Finalizando 0,0% 0

Em andamento 44,4% 16

Iniciado 48,9% 14

Não iniciado 0,0% 0

Total 100,0% 36

0%

38,9%

44,4%

0,0%

16,7%

Não iniciado (0%)

Iniciado e Notificados (25%)

Atividades em Andamento (50%)

Finalizando (75%)

Concluído (100%)

REGIÃO DO PARANÁ 
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FINALIZADOS 2018:
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