
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO PARANÁ 

ATA DA 13ª REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR 

GESTÃO 2016/2019 

 

Realizada no dia 21 de novembro de 2016, 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, Loraini Sauer – Diretora de Gestão de Adultos, Ariadne Bonato 
– Diretora de Programa Educativo, Gabriel Fonseca – Diretor de Expansão, 
Clemar Ferreira– Diretor de Eventos, Rosano Ouriques – Diretor de 
Planejamento, Nilson Takashi Saito – Gerente Executivo Regional, Bruno 
Palka – Coordenador Adjunto do Ramo Escoteiro, Marília Manfredi 
Gasparovic – Rede de Jovens e Nicolas Iargas – Rede de Jovens. 

 

PRIMEIRO ITEM: Abertura, boas vindas e oração: Chefe Irineu deu as boas-
vindas a todos e o Chefe Clemar fez a oração de abertura. 

 

SEGUNDO ITEM: A ata da reunião anterior (outubro/2016) foi aprovada 
após as seguintes correções: Item 3 - correção ortográfica de “Nacinal” 
por “Nacional”. Item 9 - correção da data de realização do próximo 
Congresso Nacional de 2016 para 2017. Será encaminhada ao expediente 
de publicação no site da região. 

 

TERCEIRO ITEM: Retificação na Resolução 02/2016 – REFES: Diretor Milton 
propôs a prorrogação do prazo para novos acordos dentro dos parâmetros 
do REFES até 30 de abril de 2017. Aprovada por todos.  
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QUARTO ITEM: RELATO DO PAXTU: 

Chefe Bruno Palka relatou a realização do evento Regional PAXTÚ com 
505 inscritos de 22 Grupos Escoteiros sendo cerca de 420 escoteiros. O 
evento foi desenvolvido em forma de Jornada por 8 km com bases de 
atividades extraídas do Programa Escoteiro como Percurso de Gilwell, 
Orientação, confecção e uso de espiriteira, Sinais de Pista e outros ao 
longo da Represa Cayuguava. O apoio da SANEPAR – Companhia de 
Saneamento do Paraná, foi fundamental para o sucesso da atividade. 

Grande parte do efetivo adulto foi mobilizado para garantir a segurança 
da atividade uma vez que o percurso compreendia estradas públicas 
abertas. A Polícia Militar também foi de grande ajuda enviando policiais 
motorizados em veículo e motos que percorriam todo o trajeto. 

Irineu ressaltou que o sucesso do evento foi o resultado da organização e 
planejamento bem executados por toda equipe. Aproveitou para 
parabenizar os Coordenadores Larissa e Bruno e pediu que transmitisse as 
congratulações para todos os coordenadores. Irineu orientou que 
futuramente deve-se usar para a cobertura de todos os eventos, a equipe 
de comunicação da UEB/PR. 

Gabriel comentou que o Paxtu contou com a colaboração de escotistas 
que nunca haviam coordenado eventos maiores, o que permitiu a 
descoberta de novas lideranças para a organização de futuros eventos. 

 

QUINTO ITEM: ORÇAMENTO 2017:  

Irineu informou que a UEB e todas as Regiões Escoteiras, perderam a ação 
que movia contra o INSS a respeito da isenção do pagamento da parte 
patronal da Seguridade Social. Mesmo sendo portadora do título de 
Utilidade Pública Federal, deveremos a partir dos próximos meses, efetuar 
o pagamento mensal deste imposto. Assim que for publicada a decisão, 
deveremos também recolher o atrasado dos exercícios de 2010 a 2016.  
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Este montante devido dos anos anteriores ainda não está especificado nos 
autos do processo, nem seu prazo ou forma de pagamento, porém a 
Região já vinha fazendo um provisionamento, caso perdesse a ação. 

A Direção Nacional da UEB, estuda a possibilidade de recorrer da decisão. 

Devido a este fato, todo o orçamento 2017 terá que ser refeito, mas o 
processo será reiniciado após o conhecimento dos montantes devidos. 

 

SEXTO ITEM: ASSEMBLEIA E CONGRESSO REGIONAL 2017: 

Irineu solicitou que todas as Diretorias apresentem suas informações para 
compor o Relatório Anual até o prazo de 15 de janeiro de 2017. A Equipe 
de Comunicação terá até 15 de Fevereiro para Diagramar. Após 
16/02/2017 cada Diretor terá 1 semana para revisar o texto de sua área 
de atuação. Compor o texto com cerca de 1 lauda por Diretoria e enviar 
para Nilson. 

As fotos selecionadas devem ser as mais impessoais e anônimas possíveis. 

 

SÉTIMO ITEM: EFETIVO 2017: 

Irineu informou que a Região do Paraná alcançou na data de hoje um 
efetivo de 8.965 inscritos, observado ainda que o Ramo Lobinho obteve 
um crescimento de quase 25% quando comparado ao de 2015. Foi 
sugerido um levantamento estatístico para se buscar as razões deste bom 
resultado do Ramo Lobinho de forma a extrapolar as ações para os outros 
Ramos. No início de janeiro próximo, Irineu coordenará junto com os 
profissionais do Escritório Regional, uma avaliação da evolução do efetivo 
nos últimos exercícios. 

Nilton comentou que irá implementar uma “pesquisa de satisfação” 
durante os Jogos da Fraternidade. 
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OITAVO ITEM: RELATO ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS LÍDERES: 

Irineu iniciou o tema comentando sobre a inclusão da Rede na Diretoria 
Regional, que é algo inédito dentre as Regiões Escoteiras. 

Nicolas falou sobre a descentralização dos Encontros nas Regiões que 
embora tenha sido produtivo para a discussão, teve impacto negativo na 
participação no Encontrão que teve 30 participantes de todas as Regiões. 

Um ponto negativo observado é que haviam muitos integrantes novos e 
perdeu-se muito tempo para nivelar o conhecimento de todos pois para 
estes foi o primeiro Encontro e ainda não tinham a exata noção sobre a 
finalidade da Rede de Jovens Líderes. Também salientou a necessidade de 
que os Encontros sejam transmitidos on-line para permitir uma maior 
participação e disseminação das informações. 

Foi criado um Grupo de Trabalho (GT) cujo objetivo é fechar a Rede até 
2021 de forma que ela não seja mais necessária, o que significaria que os 
novos líderes já estariam inseridos nos vários processos das Regiões e 
Grupos Escoteiros. 

 

 

NONO ITEM: CONFRATERNIZAÇÃO DA DIREÇÃO REGIONAL DA UEB: 

Ficou marcada para 19 de dezembro a confraternização da Direção 
Regional com início as 20:30h. A reunião mensal da Diretoria iniciará as 
19:00hs e se encerrará às 20:30h para não atrasar a confraternização.  

Milton ficou responsável por escolher o cardápio. 

Irineu convidou Nicolas e Marilia para a confraternização. 
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DÉCIMO ITEM: SEGURO ESCOTEIRO 

Recebemos uma solicitação da mãe de um jovem do Grupo Escoteiro do 
Ar Bagozzi, solicitando providências para obter ressarcimento de despesas 
médicas pelo Seguro da UEB. 

Irineu leu o e-mail que recebeu da mãe do Sênior e a resposta enviada por 
ele pedindo que fossem usados os canais oficiais de comunicação da UEB-
PR e não pelos canais particulares. 

Nilson irá verificar com o Celso Ferreira, Gerente Sênior de Gestão da 
UEB/DN, sobre os valores cobertos e acionamento do seguro escoteiro. 

Irineu irá encaminhar o e-mail recebido da mãe do jovem para a Ariadne 
fazer uma análise. Com as Informações do Escritório Nacional, a Ariadne 
vai elaborar uma minuta com a resposta. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, Ariadne fez a oração de 
encerramento e Irineu finalizou agradecendo a presença de todos. Os 
trabalhos se encerraram às 22h30min. 

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

 

Curitiba, 21 de novembro de 2016. 

 

IRINEU MUNIZ DE RESENDE NETO 

Presidente 

 

 

NILSON TAKASHI SAITO 

Secretário 
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