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ATA DA ze RgurvtÃo DE DIREToRIA REGIoNAL DA UEB-pR

crsrÃo zor,glzaz2

data e horário: lizada no dia 21 de outubro de 2019, às dezenove horas e trinta minutos,
dependências da Regional - Auditório Takashi Maruo, na rua Desembargador Ermelino

de o,492 - Centro, Cu _PR

lrin
Adm
Rocha

Secretaria,
Comunicação,
Cunha - Diretor de

Loraini lzabel Sauer -
Eventos, Agda Aparecid
Executivo Regional.

eu Muniz d

llka Denise
e e - Diretor-Presidente, Nílton Arnaldo Berwig - Diretor
Rosset.o allego Campos * Diretora de Programa Educativo, Cícero

- Diretor de Prog Educativo Adjunto. Lucia Antkiewicz - Diretora de
no Diretora nceira, Douglas Junior Ferreira Diretor de

a Zwierzykowski u - Diretora de Expansão, Flavio Ribeiro da

io, Orlando Alves de a Júnior - Diretor Regional Campos Gerais,

de Gestão de Adu
o Sielski - Diretora

emar de Azevedo Ferreira - Diretor de
de dades e Nilson Takashi Saito - Gerente

\
t

On Line: Katerine Ke - Diretora Administrat Adjunta

Ausências no Ouriques - Více-Presidente, Eloi Alves de Souza Júnior -
Diretor ial arcos Fernando Ca rva Almeida - Diretor de Projetos

Item Abertura e oração: O r-Presidente deu início a reunião às 19h30 e solicitou
ntári para a oração foium

da re rao

Segundo

dúvidas

Aprova
texto

- Ata
da ata

, que rida por Douglas. Na sequência realizou leitura da pauta

Reunião de Diretoria anterior: lrineu questionou se haviam
caminhada com antecedência por e-mail aos membros da

documento

re

nal do, a à convocação. Não havendo nada a tratar, foi lavrada em

diretoria, e ram a idade de fazer suas considerações, contempladas no

ata a ap unanimidade

- Autoriza - Utilização de rio alternativo: Nilson informou sobre a solicitação
de doi Escoteiros pa!'a utilizaÇã de vestuário alternativo, sendo: GE Naipi & Tarobá (235-

complementou relatando que no primeiro caso trata-sePR) e GE Gerais (092-PR)

do terce ano atividade e o ano de uniforme alternativo, em razão de estar localizado
em regrão caso, trata-se de primeira solícitação e Orlando esclareceu que o
Grupo cidade, região despovoada e fica dentro de uma fazenda-escola

Estadual de rossa {UEPG). lrineu comentou que a Diretoria do Grupo
ente pela mu de endereço, pãra a Sede da APCEF - Ponta Grossa

do Convênio firmado entre associação e a UEB/PR. Por conclusão fica autorizado

e
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pe

sol

lo prazo d

icitou ao

e ano a partir desta data a utílização de vestuário alternativo para os Grupos. Irineu

rnat

Quarto ltem - | e Aprova - Exoneração e Nomeação de Coordenadores: Cícero informou
exonerações a ped de (a) Luciana Grittem, coordenadora Regional Adjunta do Ramo sênior e

b) Marir
última

na Am Arantes Pereira, Coordenadora Regional do Ramo Lobinho, sendo que
foi contr pela UEB para trabalhar no projeto FIA. Para substituição foram

It dos os nomes de ra Almeida Mickosz da Cunha e de Angela Patrícia Maier Berwig,
llka a que a Barbara já é Coordenadora da Modalidade do Ar e atua

n amo nior e trabalhou os demais coordenadores em outrâs ocasiões. No caso do

as a divulgação dos Grupos Escoteiros autorizados a utilizarem o vestuário
imite de validade.

ava Coordenadora Adjunta e a mesma fez a indicação de outros
ntos, se ncisco Domingos Neto do GE Mundo Novo e Simone

Pedroso Ri do Marechal Rondon. ll entou que para o Ramo Escoteiro, ainda está em
busca de um te n para apoiar na coo preferencialmente do sexo feminino para
um equilíbrio, mas indicações. Douglas q ionou se no caso da Marina poderia haver
alguma restrição com
apresenta problemas

açã à acúmulo de funções lrineu afirmou que essa nomeação não
ma Resolução Nacional de Conflito de lnteresses. Com base nas

ínformações a tod os nomes indicados aprovados por unanimidade

Ram

dois
bin Ange

Quinto ltem -
informou que
locais dis zad
Universi

S

lnfo Escotei

o pelait ment
ro
Un

e ia Regional em Ponta Grossa: Orlando
icesu r, confirmando data {28 e 29 de março} e

sendo assim, a U PR ca devidamente autorizada pela Reitoria da
em e pelos propri a lnstituição. I nformou ainda, que já avisnu todos

ros da cidade. lrineu sobre os prazos razoáveís para definição de
res ilÍ sendo 150 dias e 90 dias úteis da data do evento e entregou relatório
com I de atívidades e responsáveis pela coordenação, bem como proposta de
p para os doi dias evento. Sobre a proposta apresentada, foram feitas
consid Loraini solicitou a i lusão do nome da Cíntia Sandriní, Coordenadora Regional de
Capa Formadores, com responsável adicional pela coordenação das oficinas e avaliará

os gru

p

março

e

com os ra u eofo apropriado entre 1 e 2 horas, dependendo do tema. Nilton
prontifi em da amr uma das oficinas. Cícero questionou sobre os prâzos para a
elabo dos latórios dos ram e lrineu esclareceu que corresponde ao trabalho de
diagra o sponsabilidade da D ia de Comunicação. Em dezembro deverá ser lançado
UM todo o trabalho seja iniciado na primeira quinzena de
janei de 15 dias de antecedência da data do evento. Douglas
solicÍto ento à imprensa como uma das responsabilidades da
Diretoria sobre o apoio geral que todos os diretores da Região
devem da ao mas re u a importância de termos coordenadores específicos nos

e será disponibilizada para o evento às 23h do dia 27 de
nização do evento e algum atendimento de necessidades

que a Unive

), para fins de
cãs, e nto a abertura al para o acantonãmento ocorrerá às 7h do dia 28 de ma rço

cou que Unicesumar é o Orlando e que todas as questões a serem
feitas por meio do Orlando ou dele próprio. Sobre a
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Palestra M informou que ainda não foi definido um tema ou convidado e lembrou da boa
estra do ano passado dado pelo casal de escotistas e embaixadores lgor Kipman eaceitação da

Roseana Kip denominada "dois escoteiros pelo mundo". cornentou ainda sobre o trabalho de
pesquisa que sendo realizado por João Bordígnon referente ao campo de Bateias e por
consequência do cotismo do Paraná. Sobre a reunião e alm oço de Gilwell, ainda está sendo

ISASO

local do Con

avaliada pções contratação de buffet para que seja feito internamente ou em restaurante

cionou ibiti de contratação de "food trucks" a serem colocados no estacionamento
da e que ta ém está sendo feito o levantamento de restaurantes e hotéis nas

xi ades como ind icação lista será disponibilizada na pasta do evento. Sobre as oficinas,
do tema, teremos oficinas de t hora e a opção de 2 horas,ntou que depend

sem com resentações de qual e. Serão disponibilizadas 18 salas, com 50, 70 e 30 lugares,
pod nda adaptadas com cadeiras e carteiras, pois as salas são espaçosas, desde
que devi lvidas às salas de m. Não é permitido a colocação de cartazes ou
banners em da instituição, que no 2e andar e especificamente em portas com
vidroecomocuida deixa s. Com também que todas as salas possuem data
showenotebookeD ass rtu rmos aos p o envio prévio de arquivos para
a Comunicação para co destes no formato da ídia utilizada pela Universidade e Nilton
ressaltou a importân,
risco de conterem ví

de r a utilização de ivos portáteis de armazenamento com
Sob a disposição lrineu ionou alguns aspectos: instalação de 4

lugares parã a sessão solene e citou quechuveiros por andar o ao todo; auditório com
os participantes o7. as de intervalo para o
Sessão So lizados internamente,
Festívo; p a lzação do Jantar Festivo, a serão visitados locais para comportar a todos
de man ra . Orlando que para o buffet, normalmente é feito um preÇo por

inclui alimentação, d

do

comentou

Como opção de almoço para os demais participantes, Orlando

r marca:

solicita

prev se de 9O minutos e incl a entrega do grupo padrão. Já a entrega das seções padrão,
ma procedimento d últimos 3 anos onde a celebração de entrega deverá ser

pesso
junto

realizada
uma cam
posterior ação

bre l,

que
parti
inte o, o: con

Sexto

res atendessem

são integrantes
hecendo "cases

to, uma vantagem pelCI fato do congresso e
previsão de saída somente para o Jantar

das mesas e som e lrineu pediu para que as cotações
padrâo. Para a Sessão Solene lrineu mencionou que a

Direção Regional. Nilton sugeriu dois assuntos para esse

da Assembleia Nacional, e por aprovação de dois
Será aproveitado o documento elaborado e

aos jove ns, nos grupos. Nilton fez uma sugestão para o evento: fazer
ha criar ponto de no Congresso para entrega de trajes e vestuário usados e

carentes, sendo a ideia bem aceita por todos. LorainiGrupos
s períodos sem ividade, Iogo após o credenciamento e lrineu acrescentou

após a Palestra agna exíste um período livre até o almoço para os
ue nao

sucesso e apresentação no formato de divisão de
equrpes ,jetos pessoais de lns de Madeira, sendo que todos gostaram das sugestões
Não have is nada a tratar, o nto foifinalizado.

e Aprova Estatuinte da UEB: lrineu explicou sobre o processo de
doE uto dos do Brasil e que conforme art. 68 do Estatuto vigente, a

poderá ser analísa em reunião especialmente convocada para esse fim, com â
mais de um terço dos i

membros presentes q
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ap última Assembleia Nacional de 20r.9, entretanto não aprovado na ocasião. A
issão será formada por 1 diretor de cada região, eleito na sua chapa. Esse

re presenta nte regíão irá se colocar a favor ou contrâ as alterações; realizará análise e fará
sugestões, bem
ídeias

consid a

n

e sim nomeada, não atendendo assim a regra. sendo assim indicou a
uem conversou previamente e possui formação na área de direito e

receu que no caso de reuniões fora do paraná a Região fará todos
ntos necessários licou ainda que o Estatuto dos Escoteiros do Brasil tem a

Lei Civil leira e o Projeto Educativo e não sofre atualização desde
documento mparativo {"defpara"), ordenado por tema entre o

e posto . Todos ap unanimidade o nome de Katerine Keller Corrêa
como represe d tao do Pa rana na o Estatuinte Nacional

sendo
eleita

raná, queop
sido em seu

çã
mes

ca ra rísti
2011 e e

Estatuto

Sétimo ltem - Orienta
alguns problemas com
detalhes. Nilson ori at

fará a construção técnica e trabalho de sistematização para a conversão das
nos termos habituais do movimento escoteiro. lrineu mencionou que
ência, pensou nos nomes de carlos Magno e llka para representante do

está impossibilitado por motivos profissionais e a segunda por não

reuniões: Irineu relatou a ocorrência de
u50 nal reuniões e pediu ao Nilson maíores

n solicitar com antecedência para melhorS

acomodação, solicitar partic
quando não for I sol

apagadas, avisar ndo cancelamento rêun
vezes o a nao ac ionado e tamb foi

utiliz
feita

açao e nda

enador que tenha a senha do alarme e
r se as luzes de todos os ambientes estão

agendadas. Irineu relatou que em uma das
o um ambiente com luz acesa, sendo que

ESSAS em comprometer n necessidade de se acionar o seguro, pois a
segura sol relatórios detalha da empresa responsável pela segurança. Douglas
a a o para come ncia de avisar a Díretoria de Comunicação sobre
essas un para divulgação gue eventualmente não haja um tema específico. Cícero
info a Bruna tem a a de reuniões dos ramos e também irá encaminhar à
Comun bem como avisar eventualmente a reunião for cancelada. Flávio sugeríu a

rtilha na página da UEB, que poderá ser reavaliado, dado que já foi
USO ferram nta no passado, sem sucesso.
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Oitavo ltem lnforma - Planejamento Estratégico: lrineu comentou que Rosano estará ausente
dias por motivos profissionais, mas que ele pediu para informar em reuníão que

para o Planejamento Estratégico e está redígindo os planos de ações, de
forma a utilizar
diferente de red

Antki

a mesma terminologia, considerando que cada sugestão recebida tem estilo
e deverá enviar a todos com L0 dias de antecedência até a próxima reunião

Nada is havendo a tratar, Lucia fez a oração de encerramento. lrineu finalizou
presença todos. Os trabalhos encerraram-se às 21,h15

ewicz, lavrei a ata, que é assinada por mim e pelo Diretor-Presidente

Curitiba, outubro de 2019.

IRINE NIZ DE NETO

Di

g5[H,.rwrcv
ANTKIEWCZ

Secretária
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