
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL- REGIÃO DO PARANÁ 

ATA DA 33!! REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR 

GESTÃO 2016/2019 

Realizada no dia 18 de junho 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, 
Elói Alves de Souza Jun ior - Diretor de Comunicação, Clemar Azevedo Ferreira 
- Diretor de Eventos, Rosano Ouriques - Coordenador de Planejamento, Pedro 
Antonio Pavão - Diretor Regional Oeste, Nilson Takashi Saito - Gerente 
Executivo Regiona 1. 

Ausências justificadas: Gabriel Fonseca - Diretor de Expansão, Ariadne Bonato 
- Diretora de Programa Educativo, José David Bandeira - Diretor Adjunto de 

Programa Educativo, Loraini lzabel Sauer - Diretora de Gestão de Adultos. 

On-line: 

Convidados : Cícero Rocha - Coordenador do Ramo Pioneiro, Thaís Raicosk 
Dagostin - Coordenadora do Ramo Lobinho; Erick Leal - M embro da Corepio. 

PRIMEIRO ITEM - ABERTURA E ORAÇÃO: 

O Diretor Presidente lrineu deu as boas-vindas a todos e Elói fez a oração de 

abertura. 

SEGUNDO ÍTEM - DELIBERAÇÃO DA ATA DA 32ª REUNIÃO: 

APROVADA com a seguinte correção: 
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Décimo Sexto item, segundo parágrafo : substituição da frase: ", para se não for 
efetivada," por: ", caso não for efetivo,". 

TERCEIRO ITEM - NOMEAÇÃO de Membros para Comissão Regional de 

Atividades (COREAT}: 

• Agda Aparecida Pulceno Sielski - Ramo Lobinho -APROVADA 

• Flávia Ferreira Guedes - Ramo Pioneiro - APROVADA 

QUARTO ITEM - EXONERAÇÃO dos Coordenadores Regionais Adjuntos do 
Ramo Pioneiro e da Rede de Jovens Líderes: 

• Daniel do Sagrado Barreto da Luz 

• Heloisa Müller Santana 

• Luiz Fernando Ramos Pinto Filho 

• Gregory Henrique Vicente 

QUINTO ITEM - NOMEAÇÕES dos Coordenadores Regionais Adjuntos do 
Ramo Pioneiro e da Rede de Jovens Líderes: 

Para Coordenadores Regionais Adjuntos do Ramo Pioneiro : 

• Juliana Alves de Faria -APROVADA 

• Eduarda Ribeiro Brotti -APROVADA 

• Erick Heidelmann Lea l -APROVADO 

• Hugo Takeshi Omori Shimada - APROVADO 
• André Lucas Correia Moreira - APROVADO 

• Gustavo Fortes Turazzi - APROVADO 

Para a Rede de Jovens Líderes: 

• Daniela Raicosk D' Agostin -APROVADA 

SEXTO ITEM - Boletim do ARL: 

Thaís apresentou a proposta do boletim geral que irá nortear todos os ARL da 

Regional Paraná : 
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Será uma atividade por distrito, embora possam se juntar por afinidade. 

A data proposta é 29/30 de setembro, mas será permitido realizar também 
durante o mês de outubro, seguindo a Resolução 001/2018 e inscrições sempre 
pelo PAXTU e cada projeto deve contabilizar o valor de R$1,65 por boleto 
emitido. 

A seguir foram apresentadas no WhasApp da Diretoria da UEB as três opções 
de distintivo para o evento (o distintivo será único para todos os ARL) e iniciou
se a votação: 

• Opção 1 (jpegOl): ZERO votos (Desclassificado) 
• Opção 2 (jpeg02}: 3 votos SELECIONADO (é a opção dos 2 tickets de 

cinema} 
• Opção 3 (jpeg03): 1 voto (Desclassificado) 

Com a sugestão de inserir a logomarca da UEB. Será encaminhado pelo Nilson 
para a Comunicação fazer a alteração. 

Será ainda feita pelo escritório regional uma cotação para encomenda do 
distintivo cujo valor deverá ser também adicionado no boletim para que as 
planilhas de custos de cada distrito tenham essa previsão. 

SÉTIMO ITEM -Site da UEB/PR: 

lrineu comentou que o novo site está muito bom, porém nota-se que ainda 
falta muito conteúdo oficial e relembrou que cada Diretor deve providenciar a 
validação dos documentos e enviar para a Diretoria de Comunicação que 
atualizará o site. 

lrineu ainda solicitou que fique registrado seu agradecimento especial ao Chefe 
Douglas Junior Ferreira que criou todo o novo site de forma totalmente 
voluntária e gratuita para a Região do Paraná. 

OITAVO ITEM - Atividade do Ramo Pioneiro 2019: 

Erick apresentou a proposta para a atividade do Ramo Pioneiro para 2019 onde 
um dos objetivos é incentivar os pioneiros que apresentes seus projetos 
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pessoais no evento que acontecerá nos dias 7 e 8 de setembro. A proposta 
ainda é decidir o local, coordenadores em setembro de 2018 durante o evento 
lnterclãs de 2018. 

NONO ITEM - Pesquisa de Satisfação 2018: 

Nilton apresentou o resultado da pesquisa realizada desde o início do ano e 
recolhida nos Jogos da Fraternidade. Constatou-se que houve redução no 
número de questionários preenchidos e devolvidos em relação ao ano passado 
e a maior participação desta vez foi de adultos: Pais, Escotistas e Dirigentes. 

Notou-se uma redução geral nas notas. Em 2017 o índice de satisfação foi de 
79% e de insatisfeitos em 22% e a verificada em 2018 de 75% e 25% de 
insatisfação. 

Uma característica observada foi de que neste ano o maior número de 
pesquisas foi feito no interior durante os lndabas do início do ano e talvez isto 
tenha influenciado a pesquisa uma vez que os adultos do interior não têm 
tanto contato direto com o Escritório Regional, talvez não tendo o exato 
conhecimento dos serviços prestados. 

Outra observação é de sejam feitas pesquisas pegando-se uma amostra 
realmente representativa da composição da Região. 

Ao final, Nilton agradeceu a participação de todos que responderam a 
pesquisa. 

DÉCIMO ÍTEM - Planejamento Estratégico: 

Rosano fez a apresentação dos indicadores na área de Métodos Educativos: 

Item 24: Ainda não concluído, entretanto os índices devem ser ultrapassados. 
Item 25: Atingido. 

Item 26: Realizado. 
Item 27: Realizado. 

Item 28: Não realizado. 
Item 30: Projeto Youtubber em andamento. 
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Item 31: Em andamento. 
Item 32: Play List. 
Item 33: Em andamento. 
Item 34: Em andamento. 
Item 35: Em andamento. 

DÉCIMO SEGUNDO ÍTEM - Notificação GE Águia de Haia 305/PR: 

lrineu apresentou o caso do GE Águia de Haia 305/PR onde o presidente 
solicitou "desligamento" da UEB/PR, possibilidade que não é prevista na 
legislação escoteira. A previsão é de que o GE solicite encerramento de 
atividades e seus bens e patrimônio retornem à Região. 

Será nomeado um interventor da Região e enviado carta de intervenção ao 
presidente atual imediatamente. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, Thaís fez a oração de 
encerramento. lrineu finalizou agradecendo a presença de todos. Os trabalhos 
se encerraram às 22:00h. 

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

DE RESENDE NETO 

Diretor Presidente 
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Secretário 
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