Região de Santarém
Mesa do Conselho Regional

Ata número vinte e quatro
Pelas nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro de dois mil e catorze, realizou-se na sala dos
Atos do Paço Episcopal de Santarém, gentilmente cedida para o efeito, o Conselho Regional da Região de
Santarém, do Corpo Nacional de Escutas, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------- Tomada de posse dos membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional eleitos a catorze de setembro de
dois mil e catorze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tomada de posse dos membros da Junta Regional eleitos a catorze de setembro de dois mil e catorze.----------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------------ Um – Proposta de alteração do Plano Anual de atividades para o Ano Escutista de dois mil e catorze e dois mil
e quinze, por parte da empossada Junta Regional.----------------------------------------------------------------------------------- Dois – Apresentação de duas novas atividades regionais (Caminhar com BP e Novitatem).---------------------------PERIODO DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Um – Apresentação, discussão e aprovação do Novo Regimento dos Conselhos Regionais;--------------------------- Dois – Apresentação do relatório da atividade regional Desafio Final dois mil e catorze;--------------------------------- Três – Apresentação, discussão e votação da proposta do Plano Trienal dois mil e catorze a dois mil e
dezassete;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Quatro – Apresentação, discussão e votação da proposta do plano de atividades para o ano escutista dois mil
e catorze a dois mil e quinze;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cinco – Apresentação, discussão e votação da proposta de orçamento para o ano dois mil e quinze;--------------- Seis – Eleição dos delegados representantes da região nos Conselhos Nacionais de Representantes;------------- Sete – apresentação, discussão e votação de propostas dos conselheiros entregue à mesa do conselho nos
termos regulamentares.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------- Um – Abertura de concurso para assistente executivo a laborar no Deposito de Fardamento de Material;---------- Dois – Proposta de novos formadores para a Junta Regional;------------------------------------------------------------------- Três – Apresentação do Rover Ibérico e Roverway.-------------------------------------------------------------------------------O conselho foi iniciado com um momento de oração conduzido pelo Sr. Bispo D.Manuel Pelino, na presença de
cento e sessenta e seis conselheiros, onze convidados e quinze participantes sem direito o voto.---------------------O Presidente da Mesa do Conselho Regional apresentou a ata de apuramento com os resultados finais,
referentes às eleições do dia catorze de setembro, onde se apuraram os novos corpos da Junta Regional e
Conselho Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi lido o auto da tomada de posse da Junta Regional de Santarém; os membros eleitos assinaram, juntamente
com o Presidente da Mesa do Conselho e com Sua Exa. Reverendíssima D.Manuel Pelino, Bispo de Santarém,
e sentaram-se nos respetivos lugares, à direita da Mesa do Conselho: chefe regional, Lurdes Gameiro; chefe
adjunto regional, João Pedro Ferreira; Secretário Adjunto Logística: João Coelho; Secretário Adultos: Carlos
Costa; Secretária Pedagógica: Isabel Vitorino; Secretária Administração e Planeamento: Sofia Escrevente.
Seguiu-se o auto de tomada de posse do Conselho Fiscal e Jurisdicional, que seguiu o mesmo procedimento
dos membros eleitos para a Junta Regional, sentando-se à esquerda da Mesa do Conselho; Presidente: Paula
Véstias; Vice-Presidente: Ricardo Fonseca; Secretário: Luís Francisco. Foi igualmente assinado por todos, pelo
Presidente da Mesa do Conselho, por Sua Exa. Reverendíssima D.Manuel Pelino, Bispo de Santarém,e pelo
Chefe Nacional do CNE Norberto Correia.----------------------------------------------------------------------------------------------O momento foi finalizado através de discurso proferido pelo Sr. Bispo, seguindo-se um intervalo onde foi servido
um porto de honra promovido pela nova Junta Regional empossada.----------------------------------------------------------O dirigente Luís Pedro, Presidente da Mesa do Conselho Regional, deu início ao PERIODO ANTES DA ORDEM
DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra a nova chefe regional, Lurdes Gameiro, que propôs uma alteração para o Plano Anual de
atividades para o ano escutista dois mil e catorze/dois mil e quinze. A proposta foi aprovada, sem quaisquer
votos contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De seguida, o Chefe Regional deposto, dirigente Paulo Francisco, efetuou um balanço do trabalho realizado.-----A finalizar o período antes da ordem do dia, nova intervenção da Chefe Regional Lurdes Gameiro, a fim de
apresentar duas novas atividades propostas pela Junta Regional: Caminhando com BP (dias vinte e nove e trinta
de novembro) e Novitatem (dias nove e dez de maio).------------------------------------------------------------------------------Findo o período antes da ordem do dia, deu-se início ao PERIODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------O Vice-Presidente da Mesa do Conselho, dirigente Mário Costa, apresentou e propôs as alterações ao
Regimento do Conselho Regional, a saber: retirar o ponto três do artigo dezasseis, visto este repetir-se no artigo
dezanove.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O dirigente Paulo Francisco contrapôs e defendeu que no artigo um deveria ser mencionado “noviços a
dirigentes”; que no artigo cinco deveria reportar “em ordem de serviço nacional”.-------------------------------------------O dirigente João Francisco acrescentou algumas questões referentes aos artigos dez (repete o ponto três do
artigo dezasseis), artigo vinte (idem, com o artigo vinte e dois); artigo vinte e nove; artigo trinta e um; o ponto três
do artigo trinta e dois com o artigo trinta e cinco; a supressão do artigo trinta e quatro.------------------------------------Posto isto, a Mesa propôs retirar a proposta e marcar encontro para discutir nova proposta de Regimento do
Conselho Regional, sugerindo marcar um dia com a nova Junta Regional, Conselho Fiscal e Jurisdicional, Mesa
do Conselho, bem como os dois dirigentes intervenientes nesta questão, Paulo Francisco e João Francisco.------Seguiu-se uma apresentação do Desafio Final de Dois mil e catorze, por parte do dirigente Paulo Francisco.------O Presidente da Mesa, dirigente Luís Pedro, abriu o debate para levantar questões relativas à proposta do Plano
Trienal dois mil e catorze/dois mil e dezassete.--------------------------------------------------------------------------------------O dirigente Paulo Francisco pediu a palavra a fim de contestar aspetos apresentados.-----------------------------------O Presidente da Mesa solicitou que os conselheiros exercessem o seu direito de voto; o plano foi aprovado,
tendo-se registado dezanove abstenções e cento e vinte e oito votos a favor.-----------------------------------------------O Plano Anual de Atividades para dois mil e quinze/dois mil e dezasseis foi apresentado após a votação anterior,
seguindo-se nova votação para aprovação; foi igualmente aprovado, com seis votos contra.----------------------------Foi realizada uma proposta de alteração da data do ERC, a qual contabilizou dezanove abstenções, nenhum
voto contra e cento e vinte e nove votos a favor, pelo que foi aprovado, e a nova data será então nos dias seis,
sete e oito de dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Houve igualmente duas propostas de datas, desta feita para a realização do Cenáculo; a primeira que sugere as
datas seis, sete e oito de março, contou com um voto contra, trinta abstenções e sessenta e seis votos a favor,
pelo que a segunda proposta foi retirada.-----------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente foi apresentado o Orçamento para o ano de dois mil e quinze. O Conselho Fiscal e Jurisdicional
pronunciou-se, relativamente ao mesmo e pediu alguns esclarecimentos, nomeadamente, os pontos
relacionados com DMF, os seguros e as despesas de representação. O chefe Regional Adjunto procurou
esclarecer os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional.-----------------------------------------------------------------------O dirigente Paulo Francisco levantou também algumas questões, as quais foram elucidadas pelo Chefe Regional
Adjunto, o dirigente João Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim sendo, o orçamento foi presente a votação por parte do Conselho, tendo-se contabilizado trinta e cinco
abstenções, nenhum voto contra e oitenta e um votos a favor, tendo sido aprovado.--------------------------------------Para finalizar o período da ordem do dia, foi feita a eleição dos representantes aos Conselhos Nacionais de
Representantes. O Presidente da Mesa do Conselho, dirigente Luís Pedro, indicou os sete candidatos que se
auto propuseram a representantes: Luís Ferreira, Sofia Gualdino, Jorge Félix, Maria João; Augusto Pereira;
Pedro Bernardo e Paulo Francisco. Deste modo, os conselheiros foram convidados a eleger os três dirigentes
mais votados a fim de representarem a região nos Conselhos Nacionais. A Mesa do Conselho sugeriu que, a
contabilização dos votos poderia ser efetuada pelos membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional enquanto se
procedia aos restantes pontos da ordem de trabalho, nomeadamente, o Período pós ordem do dia.------------------O Conselho incluiu, então, no PERIODO POS ORDEM DO DIA, o seguinte:-------------------------------------------------A Chefe Regional, dirigente, Lurdes Gameiro, lançou o concurso para assistente executivo, com vista a
providenciar um lugar no DMF. Posteriormente referiu que decorreria uma proposta para novos formadores, a
qual iria ser marcada antes do ENFORMA.---------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a apresentação do Rover Ibérico e também do Roverway, a fim de dar conhecimento aos eventuais
interessados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, o Presidente da Mesa do Conselho divulgou os resultados da votação:-----------------------------------------
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Abstenções: uma------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sofia Gualdino: vinte e dois votos---------------------------------------------------------------------------------------------------------Luís Ferreira: nove votos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Félix: seis--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maria João Damásio: oito votos------------------------------------------------------------------------------------------------------------Augusto Pereira: quarenta votos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Bernardo: seis votos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Francisco: vinte e um votos---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram assim, eleitos, como representantes da região de Santarém, os dirigentes Augusto Pereira, Sofia
Gualdino e Paulo Francisco.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi declarado encerrado este Conselho, do qual, para que conste, se lavrou a
presente ata, que depois de aprovada, será assinada por mim que a secretariei e pelo presidente da mesa que o
presidiu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santarém, vinte e um de setembro de dois mil e catorze.---------------------------------------------------------------------------

___________________________________
Luís Miguel Carvalho Pedro
Presidente da Mesa do Conselho Regional

___________________________________
Margarida Isabel Conde Borralho
Secretária da Mesa do Conselho Regional
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