UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DO PARANÁ
ATA DA 27ª REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DA UEB-PR
GESTÃO 2016/2019

Realizada no dia 18 de dezembro de 2017, às Dezenove horas nas
dependências da sede Regional.

PRESENTES: Irineu Muniz de Resende Neto – Diretor Presidente, Milton
Pignataro – Diretor Financeiro, Nilton Arnaldo Berwig – Diretor Administrativo,
Christian Nadas – Diretor de Gestão de Adultos, Gabriel Fonseca – Diretor de
Expansão, Loraini Izabel Sauer – Diretora Adjunta de Gestão de Adultos,
Ariadne Bonato – Diretora de Programa Educativo, Elói Alves de Souza Junior –
Diretor de Comunicação, Clemar Azevedo Ferreira – Diretor de Eventos, Rosano
Ouriques – Coordenador de Planejamento, Nilson Takashi Saito – Gerente
Executivo Regional.
Por videoconferência: Patrícia Fermann – Vice Diretora-Presidente, Pedro
Pavão – Diretor Regional Oeste.
Ausências Justificadas: José David Bandeira – Diretor Adjunto de Programa
Educativo, Cintia Batista Freitas – Diretora Regional Centro.
Convidados: Thais Raicosk D’Agostin – Coordenadora Ramo Lobinho; Leonardo
Morgado, Roberth Tonny Helmann e Nicolas Iargas – Coordenadores do Ramo
Sênior; Douglas Junior Ferreira – Coordenador de Comunicação.

PRIMEIRO ITEM – Abertura e Oração:
O Diretor Presidente Irineu deu as boas-vindas a todos e Loraini fez a oração de
abertura.
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SEGUNDO – Deliberação da ATA da 26ª Reunião:
APROVADA sem correções.

TERCEIRO ITEM – Relatório de Eventos
Amazing Race:
Nicolas fez a apresentação do Relatório da atividade Sênior – Amazing Race
Sênior, que ocorreu em Curitiba, Foz do Iguaçu e Pato Branco com 576 jovens,
sendo 394 em Curitiba. O tema adotado foi “Lendas Urbanas” e foram
adaptadas para as lendas encontradas em cada cidade sede. Houve a
participação de uma tropa de Santa Catarina e de uma do Paraguai.
Entre as lições aprendidas na organização são a de não aceitar mais inscrições
após encerrado o período divulgado, nem substituição ou troca. Criar
procedimento para controlar casos de participantes que necessitem sair antes
do término do evento ou que não possam estar desde o início.

Festival do Lobinho:
Thaís Raicosk apresentou o Relatório e disse que a previsão de chuva
prejudicou o evento, sendo necessário realocar as bases para um local coberto.
A alimentação apresentou problemas e a empresa escolhida não tinha
experiência com grandes eventos. O ginásio que estava reservado previamente
acabou sendo negado na última hora.
Houve reclamações com relação ao tempo extenso previsto para as duas
atividades no mesmo evento (bases + o Festival da Canção).
Financeiramente, houve uma sobra, em virtude das muitas doações recebidas,
o que fez reduzir o custo final.
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QUARTO ITEM – Novo site da Região:
Douglas apresentou o novo site e as novidades que serão implantadas.
Irineu lembrou que muitos documentos “carregados” no site atual, estão
desatualizados. Reiterou que o conteúdo novo só deve migrar após aprovado
pelo Diretor de cada área.
Para facilitar a compreensão dos associados, foi definido que na aba de
“contatos com o escritório regional” seja alterado o contato de “Assessor
Técnico” para “Formação”.
Elói deve sugerir para a diretoria, uma data para o lançamento do novo site.

QUINTO ITEM – Indaba das Regionais e Encontro de Distritais:
Irineu apresentou estas duas atividades, que são estratégicas para o
desenvolvimento de lideranças e do escotismo no Estado.
O Indaba das Regionais, é um encontro dos Diretores Regionais com escotistas
e dirigentes do interior, com o objetivo de apresentar as novidades e apoiar a
Formação, Programa Educativo e demais áreas.
Ocorrerão nas cidades de Francisco Beltrão, Umuarama e Céu Azul. Solicitou
idéias de temas para apresentarmos nos Indabas e lembrou que no ano de
2017 foram falados sobre o FIA, Nota PR e Planejamento Estratégico.
Sobre o Encontro de Distritais, reforçou que os Distritos representam a
Diretoria da UEB/PR mais próximo dos GEs. É um encontro dos Diretores
Regionais com os coordenadores distritais, com o objetivo de apresentar todas
as nossas políticas e planos, bem como sintonizar a equipe.

SEXTO ITEM – Assembleia e Congresso em Rolândia:
Irineu apresentou os nomes da Coordenação do evento e a minuta da
programação. O Ednilson, Rejane e Jair são nossos coordenadores locais e
assim que finalizarem algumas definições, a programação poderá ser finalizada
e o Boletim redigido.
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Ariadne solicitou mudar o horário do Encontro das Modalidades do Ar e Mar
para após o Cofee Break, sugestão que foi aprovada por unanimidade.

SÉTIMO ITEM – Boletim JF 2018:
Ariadne apresentou a proposta para o boletim dos JF 2018 onde cada Ramo
terá um tema diferente.
Seguiu-se o debate sobre a maneira de garantir a participação do maior
número de Escotistas para atuarem nas bases, com várias sugestões para
amarrar as inscrições os jovens atrelados aos adultos. Os presentes ficaram de
enviar sugestões para a versão final do documento ser deliberada na reunião
de janeiro de 2017.
Irineu sugeriu manter a data limite de inscrições para 06/abril/2018, porém
acrescentando ao texto o seguinte: “Atenção: Só serão aceitas inscrições de
novos membros registrados na UEB, que tiveram seus dados inseridos na
plataforma Paxtu até o dia 02/Abril/2018”.

Oitavo ITEM - Orçamento 2018:
Irineu fez uma apresentação sobre como o Diretor Milton Pignataro elaborou a
proposta orçamentária 2018. Foram inseridas todas as verbas solicitadas que
estavam dentro do Planejamento Estratégico e nas atribuições de cada
diretoria. Com o objetivo de gerar um superávit de R$54.0000,00, foram
suprimidas as verbas de viagens (exceto distritais) e confraternizações, dentre
outras não previstas no PE. Com o superavit gerado e os provisionamentos que
fizemos em 2016 e 2017, será possível criar um fundo de R$180.000,00 para a
tão necessária reforma de Bateias II. Será o presente desta gestão aos nossos
associados e será possível novamente fazer 2 cursos simultâneos, bem como
alugar o Campo Escola para outros eventos e entidades.
Milton detalhou a planilha do orçamento e informa que a área de Gestão de
Adultos, tem sua relação direta entre as Receitas e Despesas orçadas a parte.
Gabriel sugeriu fazer uma previsão dentro do custo de cada evento/atividade
para possível uma confraternização.
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O diretor Milton respondeu as dúvidas e recebeu sugestões. Ao final do debate
o Orçamento 2018 foi aprovado por unanimidade. Aproveitando, Irineu
informou que a arrecadação do Projeto FIA atingiu o valor de R$367.000,00.
Nono ITEM – Planejamento Estratégico:
Rosano propôs apresentar a situação dos indicadores fechados de 2017 e a
proposta para 2018 na primeira reunião de Diretoria de 2018.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, Nilton fez a oração de
encerramento e o Presidente Irineu finalizou agradecendo a presença de todos.
Os trabalhos se encerraram às 20:45h.

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

Curitiba, 18 de dezembro de 2017.

IRINEU MUNIZ DE RESENDE NETO
Diretor Presidente

NILSON TAKASHI SAITO
Secretário
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