
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO PARANÁ 

ATA DA 19ª REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR 

GESTÃO 2016/2019 

 

Realizada no dia 17 de abril de 2017, às Dezenove horas e trinta minutos 
nas dependências da sede Regional. 

 

PRESENTES: Irineu Muniz de Resende Neto – Diretor Presidente, Nilton 
Arnaldo Berwig – Diretor Administrativo, Milton Pignataro – Diretor 
Financeiro, Christian Nadas – Diretor de Gestão de Adultos, Loraini Izabel 
Sauer – Diretora Adjunta de Gestão de Adultos, Ariadne Bonato – Diretora 
de Programa Educativo, José Davi Bandeira – Diretor Adjunto de Programa 
Educativo, Clemar Azevedo Ferreira– Diretor de Eventos, Rosano Ouriques 
– Diretor de Planejamento, Gabriel Fonseca – Diretor de Expansão, Nilson 
Takashi Saito – Gerente Executivo Regional, Vladmir Brenner – Diretor 
Regional Norte. 

• Por videoconferência: Patrícia Ferman, Vladmir Brenner e Pedro 
Pavão. 

Ausências justificadas: Elói Alves de Souza Júnior – Diretor de 
Comunicações. 

 

PRIMEIRO ITEM – Abertura e Oração: 

O Diretor Presidente Irineu deu as boas-vindas a todos e o Chefe Vladmir 
Brenner fez a oração de abertura. 

SEGUNDO ITEM – Deliberação da ATA da 18ª Reunião:  

ATA da 17ª Reunião foi aprovada com a seguinte ressalva já corrigida no 
texto da ATA a ser divulgada: 
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-Correção de Loraini Izabel que se encontrava escrita como Isabel com “s”. 

 

TERCEIRO ITEM – Exonerações e nomeações:  

Exonerações: 

- Marcelo Augusto Hickmann – Coordenador da Rede de Jovens 

- Marcelo Henrique Sisti – Coordenador Adjunto do Ramo Pioneiro 

- Fernanda Luiza Dill Araújo – Coordenadora Adjunta do Ramo Pioneiro 

- Karoline Rodrigues – Coordenadora Adjunta do Ramo Pioneiro 

- Lucas Cavichiolo Moreira Barbosa – Coordenador Adjunto do Ramo 
Pioneiro 

 

Nomeações: 

- Gregory Henrique Vicente – Coordenador da Rede de Jovens 

- Amanda Steffens Perius – Coordenadora Adjunta do Ramo Pioneiro 

- Daniel do Sagrado Barreto da Luz – Coordenador Adjunto do Ramo 
Pioneiro 

- Heloisa Muller Santana – Coordenadora Adjunta do Ramo Pioneiro 

- Mariana Camargo de Sá – Coordenador Adjunto do Ramo Pioneiro 

- Luiz Fernando Ramos Pinto Filho – Coordenador Adjunto do Ramo 
Pioneiro 
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QUARTO ITEM – Avaliação dos últimos eventos:  

JOGOS DA FRATERNIDADE: 

Ariadne informou que a avaliação final pelos Ramos será entregue em 
maio. Considerou muito bom, entretanto pontuou que a forma de 
inscrição deve ser revista. 

Chefe Clemar validou a forma de inscrição e participação dos 
adultos/chefes e o retorno do custo da base. Afirmou que o custo 
repassado pela UEB é pouco e que os GEs têm que investir também no 
fundo de cena. 

Christian avaliou positivamente os JF a partir dos jovens. Avaliar melhor o 
distintivo que saiu com erro faltando a letra L em “sustentabilidade” e o 
tamanho. Investir mais na bandeirola, pois os jovens esperavam mais. 

Clemar pediu que as bases deveriam ser melhor identificadas para reduzir 
a perda de tempo, melhorando a sinalização geral. 

O diretor Nilton Berwig pontuou o seguinte: 

1. Barraca da UEB com muitos achados e perdidos. 

2. Ter alguém que faça a ponte entre um caminho e outro (ramo 
lobinho) 

3. Muitos ociosos que não assumiram nenhuma responsabilidade. Por 
outro lado, muitos elogios do Ramo Escoteiro e Sênior. 

4. O Clube Santa Mônica, através de seu departamento de 
Comunicação, conseguiu uma cobertura televisiva pela RPC que 
teve grande repercussão no estado inteiro. Nossa Equipe Regional 
de Comunicação gerou Vídeos e fotos muito divulgadas nas redes 
sociais. 

5. Abertura dentro do programado, entretanto teve o sorteio que 
demorou e se misturou com a cerimônia. 
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Christian lembrou que o mapa ficou pronto muito em cima da hora para 
poder ser distribuído com os kits. 

Rever a questão dos banheiros nas bases. 

Gabriel elogiou a quantidade de bases, pois os GEs assumiram as bases de 
acordo com o número de inscritos. Atrelar base do GE conforme a 
inscrição dos jovens por ramo. 

O local das bases é o mesmo há 4 anos e os jovens estão cansados de 
estar sempre no mesmo local. Tentar ver com o Clube a possibilidade de 
ampliar os locais para bases. 

Também questionou do grande número de chefes ociosos e solicita 
providências (revisão) na forma de cobrança e inscrição. 

Sugeriu: Quem estiver na base ganha o kit alimentação e recebe 
reembolso da inscrição. 

Flâmulas de Eficiência e das Seções Padrão: qualidade muito abaixo do 
que espera (material, tamanho, etc.). 

Irineu ficou satisfeito com a participação do Scape 60, Sanepar e Beto 
carrero. Mas pondera que para o ano que vem, os parceiros contribuam 
financeiramente dado a relevância dos Jogos da Fratewrnidade, que 
oferece 3000 a 4000 clientes em potencial. Citou o caso da Loja Escoteira 
que rendeu em honorários um bom valor para a Região. 

JOES: 

Brenner lembrou que é uma atividade já tradicional do calendário do 
Distrito 87. O ideal seria substituir gradativamente o JOES pelos JF pois a 
adesão vem diminuindo ano a ano. O JOES tem formato de olimpíada com 
competições de basquete, vôlei, etc. 

Há resistência para esta mudança do foco no formato olimpíada para 
arrecadação e doação. 

Clemar solicitou a Brenner que envie este ano as quantidades de 
participantes nos desfiles cívicos da região Centro. 
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Congresso e Assembleia Regional Escoteira: 

Gabriel comentou que recebeu muitos elogios sobre a organização do 
evento e dos temas tratados nas oficinas. 

Recebeu questionamento sobre se os participantes das oficinas teriam 
certificado. O assunto foi debatido e como todos os participantes 
assinaram uma lista de presença, deliberou-se que esta decisão caberá à 
Diretoria de Gestão de Adultos. 

Ariadne solicita que os apresentadores das oficinas sejam isentados da 
inscrição, pois não podem participar das outras oficinas. 

Loraini comentou que os temas foram levantados junto às coordenações 
de Ramos e por isso atingiram os objetivos e anseios dos associados, mas 
a quase totalidade dos participantes pediu a ampliação do tempo 
dedicado a cada tema mesmo que se reduzam o número de oficinas e 
pediu para receber algum material impresso. 

O almoço de Gilwell teve adesão maior que o esperado (57 participantes) 
apesar do receio inicial com o custo. Também destacou a aplicação e 
cumprimento das regras que pode ter causado algum incômodo, mas faz 
parte do que prega o Movimento Escoteiro. 

Clemar falou da satisfação de usar jovens nos eventos e o quanto os 
adultos também aprendem com eles e agradeceu a oportunidade de 
poder conviver com os presentes. 

Rosano destacou a sensível diferença que sentiu na organização do 
Congresso deste ano em comparação com o ano anterior. 

Sobre o Indaba de Dirigentes Institucionais, percebeu que há muitos 
dirigentes que participam pela primeira vez como dirigentes e percebeu 
que existem muitas necessidades não preenchidas e grande falta de 
conhecimento na linha. 

Christian lembrou que recebeu muitos elogios pela oportunidade dos 
participantes poderem escolher duas oficinas e do ambiente propício 
criado com a separação do andar somente para congressistas. 
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Irineu ressaltou a qualidade do congresso e da assembleia, o que gerou 
uma satisfação em todos os organizadores e participantes. Comentou que 
um ponto a melhorar é o credenciamento dos delegados da assembleia, 
que pode ser iniciado já no sábado para trazer mais conforto aos 
participantes e diminuição das filas. 

QUINTO ITEM – Indicação de Representante da Área Sul ao CAN: 

Indicado e APROVADO por unanimidade o nome de Pedro Pavão. 

SEXTO ITEM: Planejamento Estratégico: 

Rosano informou que agora se inicia a implantação do Planejamento 
estratégico da Região. Os indicadores de cada área serão colocados no site 
da região. A ideia é que a cada reunião os indicadores sejam analisados 
quanto à evolução e atingimento das metas. 

SÉTIMO ITEM – Medidas disciplinares: 

Irineu discorreu sobre o Manual de Processo Disciplinar e dos ritos 
descritos. Quando uma denúncia vem da Diretoria de uma UEL, cabe a 
região encaminhar diretamente à Comissão de Ética e Disciplina Regional. 

As demandas de origem pessoal ou individuais serão analisadas pela 
Diretoria Regional e avaliadas quanto ao prosseguimento. 

A seguir foram analisados os seguintes encaminhamentos a CEDR: 

- Processo 001 protocolado pela associada Jane Franco D´Ávila em 
desfavor da escotista Maria das Graças Martins Pinhal. APROVADO 
prosseguimento por 11 votos a favor e 1 contra. 

- Processo 003 protocolado por sócios contribuintes do GE Bagozzi em 
desfavor da Diretoria do GE Bagozzi. APROVADA prosseguimento por 12 
votos a favor e nenhum contrário. 
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, O Diretor Pedro Pavão fez 
a oração de encerramento através do WhatsApp e Irineu finalizou 
agradecendo a presença de todos. Os trabalhos se encerraram às 
22h25min. 

 

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

 

Curitiba, 17 de abril de 2017. 

 

 

IRINEU MUNIZ DE RESENDE NETO 

Presidente 

 

 

NILSON TAKASHI SAITO 

Secretário 
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