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CNE
PROPOSTA 01
ALTERAÇÃO DA DATA DA ELEIÇÃO DA JUNTA DE NÚCLEO DE S. MIGUEL
Considerando que…
… a actual Junta de Núcleo foi eleita a 16 de Junho de 2016 e tomou posse no dia 31
de Julho daquele ano;
… o mandato das juntas de núcleo têm a duração de três anos, conforme o n.º 2 do
artigo 11.º do Regulamento Geral do CNE, o que implicaria o agendamento do dia da
eleição da próxima Junta para finais de Julho próximo;
… os agrupamentos encontram-se de férias entre meados de Julho e meados de
Setembro o que poderia significar pouca afluência às urnas;
… a eleição da Junta de Núcleo reveste grande importância para o movimento
escutista católico na ilha de S. Miguel;
… após a tomada de posse da Junta de Núcleo eleita, a anterior tem de prestar contas
da sua gerência a não ser que continue em funções;
… o ano escutista inicia-se a 1 de Outubro e termina a 30 de Setembro do ano
seguinte;
assim, e para evitar, no presente ano escutista, a prestação de duas contas de
gerência, da actual Junta de Núcleo até à sua exoneração (data da tomada de posse
da Junta de Núcleo eleita) e da futura Junta de Núcleo até ao final do ano escutista,
propõe-se que a data da eleição da Junta de Núcleo para o triénio 2019 / 2022 ocorra
no dia 21 de Setembro, p.f.
Ponta Delgada, a 7 de Fevereiro de 2019
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

O Chefe de Núcleo de S. Miguel

_______________________
(José Maria Tavares Cardoso Jorge)
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