Região de Santarém
Mesa do Conselho Regional

Ata número vinte e oito
Pelas oito horas e trinta minutos do dia dezasseis do mês de outubro de dois mil e dezasseis, 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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celebração da Santa Missa Dominical Presidida por Sua Exa. Reverendíssima D.Manuel Pelino Domingues, Bispo de Santarém.-----------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um - Apresentação da actividade de verão “ Para Além do Sol”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dois – Apresentação da actividade internacional MOOT;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Três – Apresentação do Cenáculo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Quatro - Apresentação da actividade regional para caminheiros Vive, Serve e Progride;---------------------------------------------------------------------------Cinco – Apresentação das listas candidatas às eleições para a Junta Central no dia quatro de dezembro do corrente ano.-----------------------------PERIODO DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------Um - Apresentação, discussão e votação da Proposta de Orçamento para dois mil e dezassete;---------------------------------------------------------------Dois - Apresentação, discussão e votação da Proposta de alteração ao Plano Anual de Atividades------------------------------------------------------------PERIODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um – Informações gerais da Junta Regional;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dois - Informação da data do próximo Conselho Regional e Apresentação do calendário de eleições regionais a ocorrer no próximo ano de dois
mil e dezassete;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Três - Apresentação do projeto de arquitetura para as instalações a ceder pela Diocese para os Serviços da Junta Regional;-------------------------Quatro - Entrega de Diplomas qualificação do PIF, CCF e CDF.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Às oito horas e trinta e cinco minutos o Presidente da Mesa do Conselho Regional, abriu a sessão, verificando que não se encontrava a maioria
dos membros do Conselho, pelo que declarou o seu encerramento, deixando para segunda convocatória às nove horas.------------------------------O conselho foi iniciado às nove horas com a celebração da Santa Missa Dominical, presidida por Sua Exa. Reverendíssima D.Manuel Pelino
Domingues, Bispo de Santarém, na presença de quarenta e quatro conselheiros. A celebração terminou às dez horas e cinco minutos, altura
em que o Presidente da Mesa do Conselho Regional, informou que se iria proceder a um intervalo de quinze minutos.----------------------------------Às dez horas e vinte e dois minutos, reiniciou-se o Conselho Regional, tendo nesta altura registado a entrada de mais cinquenta e nove
conselheiros, perfazendo o total de cento e três conselheiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa do Conselho Regional informou que pretendia gravar o Conselho Regional para memória futura; uma vez que ninguém
se manifestou contra, o procedimento foi efetivado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a ata do Conselho Regional anterior, e visto que não houve nenhuma reclamação sobre a mesma foi declarada aprovada.-------------------Sobre o período antes da ordem do dia, a Chefe Regional, Lurdes Gameiro procedeu à apresentação da actividade regional realizada no verão
passado, dando ênfase à avaliação da mesma. Foi visualizado uma passagem de fotos da actividade.-------------------------------------------------------No ponto dois, Apresentação do MOOT, o candidato a Dirigente David Francisco do Agrupamento quarenta e quatro de Tomar, apresentou
esta actividade internacional a realizar no verão do próximo ano na Islândia. Apelou à participação dos caminheiros da nossa região.--------------No ponto três, as Caminheiras Mariana do agrupamento sessenta e cinco de Torres Novas e o caminheiro Ricardo do agrupamento mil cento e
vinte do Cartaxo, apresentaram a actividade realizada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a actividade regional Vive, Serve e Progride, a realizar nos dias vinte e oito a trinta de Outubro na localidade
da Praia do Ribatejo, pelas Caminheiras, Diana Francisco do agrupamento quarenta e quatro de Tomar, Jéssica do agrupamento mil cento e
vinte de Cartaxo e Mariana do agrupamento sessenta e cinco de Torres Novas. Informaram que esta actividade tinha nascido no Cenáculo
Regional. Apresentaram a equipa da organização da actividade e apelaram á participação dos caminheiros e dirigentes.-------------------------------No ponto cinco, foram convidados a apresentarem as listas candidatas nas eleições para a Junta Central no próximo dia quatro de dezembro.
Começou a apresentação o dirigente Ivo da região de Braga, como candidato a Chefe Nacional onde apresentou a sua equipa e as linhas
orientadoras das propostas que se propõem realizar caso sejam eleitos. Esta lista é denominada como Equipa Lais de Guia. Seguiu-se a
apresentação da Equipa Todos CNE, encabeçada pelo dirigente Pedro Duarte Silva, como candidato a Chefe Nacional, e apresentou também a
sua equipa que o acompanha neste trabalho bem como as linhas orientadoras das propostas que se propõem realizar caso sejam eleitos.
Seguiu-se um período de questões colocadas a ambas as listas. O caminheiro Gonçalo Santos do agrupamento sessenta e cinco de Torres
Novas questionou ambas as listas sobre a prática pedagógica a que se propõem desenvolver para os agrupamentos e o que tencionam fazer
às propostas que possam vir do Cenáculo. A caminheira Diana Francisco do agrupamento quarenta e quatro de Tomar, questionou se tinham
feito alguma reflexão sobre a possibilidade dos caminheiros poderem passar a votar para as eleições da Junta Central.---------------------------------
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O dirigente Paulo Francisco do agrupamento quarenta e quatro de Tomar, questionou sobre a ausência do regulamento para a utilização da
viatura adquirida pela Junta Regional pelos agrupamentos que a solicitem. A Chefe Regional, Lurdes Gameiro, respondeu que efetivamente o
regulamento ainda não estava elaborado para apresentar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando para o período da ordem do dia, foi apresentado pelo dirigente João Ferreira, Chefe Regional Adjunto, a proposta de Orçamento
para o ano dois mil e dezassete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------A Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, questionou sobre o valor de dois mil e quinhentos euros apresentado como um
resultado líquido positivo para o ano contabilístico, relembrando que os orçamentos devem dar como resultado final o valor zero. O dirigente
João Ferreira, Chefe Regional Adjunto, respondeu que o valor positivo de dois mil e quinhentos euros apresentado como positivo corresponde
ao valor da Quota Extraordinária para a Sede Regional que provém do excedente face à habitual Quota Regional. Tendo em conta que esse
valor é pago à Junta Regional juntamente com os Censos Anuais pelos Agrupamentos, o mesmo deve não deve ser gastos fora do âmbito para
o qual foi criado, ou seja a Sede Regional. Dado que à data não existem ainda despesas previstas com a mesma, optou-se por deixar esse
valor como resultado positivo a ser aplicado posteriormente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois o dirigente Luís Ferreira do agrupamento cinquenta e dois de Santarém, questionou que despesas são enquadradas no Enforma, que
despesas com formadores e despesas com equipas de animação são previstas e se ambas não correspondem á mesma coisa. Que as
despesas de representação tem muitas linhas e se este item não era possível de ser encurtado. --------------------------------------------------------------O dirigente João Ferreira, Chefe Regional Adjunto, respondeu que no Enforma é a comparticipação da região na actividade nacional. Sobre as
despesas de representação que incluem as equipas regionais, as deslocações a atividades locais e que as despesas com a equipa regional de
formação e secretaria regional de adultos enquadram as despesas dos formadores regionais.------------------------------------------------------------------Respondeu que em relação ao Cenáculo existe uma Rúbrica própria na Secretaria Regional Pedagógica, e quanto às Atividades Internacionais,
as mesmas são contabilizadas na Equipa Regional Internacional, que consta da Chefia Regional.-------------------------------------------------------------O dirigente Paulo Francisco do agrupamento quarenta e quatro de Tomar, questionou porque este orçamento não contempla nenhum valor
para a sede regional, nem que seja para o início das obras, visto que esses valores têm de ser apresentados pelo Conselho Regional. O
dirigente João Ferreira, Chefe Regional Adjunto, respondeu que as despesas orçamentadas sobre a sede regional somente tinham ainda a
haver com os custos processuais que este processo venha a desenvolver, e que ainda não existe um projeto aprovado. Informou que no final
do Conselho o Dirigente Pedro Francisco iria fazer uma apresentação sobre a arquitetura por ele desenvolvida e que iria falar sobre ideias de
custos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O orçamento foi votado, sendo aprovado com nenhum voto contra, treze abstenções e setenta e nove votos a favor.------------------------------------Passando ao ponto dois, a Chefe Regional, Lurdes Gameiro, apresentou a proposta da alteração das datas das atividades S.Paulo e S.Jorge.
A primeira, sendo uma actividade inter-regional, propõe a alteração para a data de vinte e sete a vinte e nove de Janeiro de dois mil e
dezassete, para ajustar com as outras regiões participantes. Esta proposta foi votada, e aprovada com quarenta e nove votos contra e
cinquenta votos a favor. A segunda, comemorações dos quarentas anos da região de Santarém e S.Jorge, tinha como argumento o fato de se
querer comemorar o dia da Região no seu Aniversário e que o S.Jorge estava indicado para ser realizado na cidade de Santarém, mas que
nessa data haverá muitas atividades na cidade e poderá não ser realizada como se pretende. Esta proposta foi votada e recusada, com
quarenta e nove votos contra, vinte e oito abstenções e vinte e cinco votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------Passando para o PERIODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA, a Chefe Regional Lurdes Gameiro, informou que os locais dos encontros regionais
por secção: assim para o Encontro Regional de Lobitos vai ser na Golegã; Encontro Regional de Exploradores em Torres Novas; Encontro
Regional de Pioneiros em Gançaria e Encontro Regional de Caminheiros será fora da região, em Vale Manso, concelho de Ourém. Sobre o
local da actividade S.Jorge será informado oportunamente. Para o Fórum Regional a realizar em março de dois mil e dezassete ainda está em
aberto o local da sua realização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Sobre o Encontro Nacional de Guias, que ainda decorrem as inscrições e que houve alargamento de prazo para as mesmas até ao dia vinte e
um de Outubro. Os Guias são acompanhados pelos dirigentes do seu agrupamento.------------------------------------------------------------------------------Informou também da realização de uma reunião com os Chefes de Agrupamento, no próximo dia vinte e um de Outubro às vinte e uma horas
na sede regional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que ainda existem calendários disponíveis para os agrupamentos que queiram levar e que o seu pagamento na modalidade mais barata é até
ao dia trinta e um de Outubro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Foram também entregues as cartas para serem entregues aos caminheiros nos Agrupamentos e que visam a preparação do Encontro Regional
de Caminheiros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi informado pelo Presidente da Mesa dos Conselhos Regionais da data do próximo Conselho Regional e apresentação do calendário de
eleições regionais a ocorrer no próximo ano de dois mil e dezassete;---------------------------------------------------------------------------------------------------O dirigente Pedro Francisco, formador regional, apresentou o projeto de arquitetura para as instalações a ceder pela Diocese para os Serviços
da Junta Regional bem como de uma expectativa de valores de orçamentos ainda a analisar.------------------------------------------------------------------Por fim a Junta Regional através da Chefe Regional Lurdes Gameiro e Secretário Regional para os Adultos, entregaram os Diplomas de
qualificação do primeiro PIF, CCF e CDF.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi declarado encerrado este Conselho às treze horas e quarenta minutos, do qual para que conste, se lavrou a
presente ata, que será assinada por nós que o secretariamos e pelo presidente da mesa que o presidiu.-----------------------------------------------------

___________________________________
Luís Miguel Carvalho Pedro
Presidente da Mesa do Conselho Regional

___________________________________
Margarida Isabel Conde Borralho
Secretária da Mesa do Conselho Regional

__________________________________
Alexandre Redol Moita
Secretário da Mesa do Conselho Regional
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