Fraternidade de Nuno Álvares

Escuteiros Adultos

Mesa do Conselho Nacional

º

CONVOCATÓRIA
CONSELHO NACIONAL PLENÁRIO
Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso, Presidente da Mesa dos
Conselhos Nacionais, dando cumprimento ao determinado nos
Estatutos, artigo 59º, ponto 2, convoca os associados para o
Conselho Nacional Plenário, a realizar no próximo dia 14 de novembro
de 2020, com início pelas 10,00 horas, no Centro Pastoral Paulo VI,
em Fátima.
Para a agenda de trabalhos (ainda que provisória) estão previstos os
seguintes pontos a incluir na Ordem de Trabalhos:
1- Período antes da Ordem de trabalhos;
2- Esclarecimentos e intervenções sobre o anterior Conselho
Nacional descentralizado, no que concerne ao Relatório e Contas
de 2019 e ao Plano de atividades e orçamento para 2020;
3- Ratificação do resultado da eleição da atual Direção Nacional;
4- Apresentação da Direção Nacional, com tempo de intervenção por
parte desta;
5- Esclarecimento, análise, discussão e votação da vigência do
mandato da DN, considerando o calendário em que foram eleitos e
tomaram posse. (prós e contras);
6- Apresentação do plano de atividades e orçamento para o ano de
2021;
7- Apresentação do Acampamento Nacional;
8- Outros assuntos após a Ordem de Trabalhos.
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Estima-se que o encerramento do CNP, se verifique entre as 17,30/18,00 horas.
De acordo com o artigo 115º, ponto 6, do Regulamento Geral, alertam-se os
associados que pretendam apresentar propostas de deliberação, para a
observação dos respetivos prazos de envio das mesmas à Mesa dos Conselhos
Nacionais.
Segundo informação dos serviços de Alojamento do Santuário, estão garantidas
as condições de segurança para a realização deste nosso Conselho, estando, no
entanto, sempre dependentes da evolução da situação, assunto que a Direção
Nacional, através do seu Departamento Nacional de Prevenção e Saúde,
acompanhará atentamente.
Mais informações serão emitidas posteriormente.
Com as nossas cordiais e fraternas saudações,
Lisboa,13 de agosto de 2020

O Presidente da Mesa do Conselho Nacional
______________________________________
(documento original assinado e arquivado)
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