
 

RESOLUÇÃO REGIONAL 005/2021

REGULAMENTA A VIGÊNCIA DOS ACORDOS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS E NOMEAÇÕES DOS
COLABORADORES DO NÍVEL REGIONAL.

a DIRETORIA REGIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto da União dos Escoteiros
do Brasil:

a) Considerando que a Região Escoteira de São Paulo está com a gestão sob o CNPJ:
33.788.431/0028-33, filial da União dos Escoteiros do Brasil;

b) Considerando que até o presente momento não há um regulamento regional deste CNPJ e o
Regulamento Regional do CNPJ, com número 11.933.346/0001-69, serve de referência para os
atos que vinham sendo praticados na estrutura organizacional;

c) Considerando que é necessário regulamentar a vigência dos acordos de trabalhos voluntários e
nomeações dos colaboradores do nível regional, exceto dos membros eleitos pela Assembleia
Regional Escoteira Ordinária;

d) Considerando a necessidade de garantir a estabilidade da Gestão Integrada, nos momentos de
transição da nova diretoria regional a ser eleita e as atividades desenvolvidas pelas de
diretorias, coordenações,  equipes regionais e comissões distritais;

e) Considerando que é privativo da Diretoria Regional a nomeação de diretorias, coordenações,
equipes regionais e comissões distritais.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam prorrogadas as nomeações e respectivos acordos de trabalho voluntário, que se fizerem
necessários, por até sessenta dias após a eleição da nova diretoria na Assembleia Regional Escoteira.
Art. 2º. A Diretoria Regional eleita poderá, a seu critério, modificar os prazos apontados no artigo
primeiro desta resolução regional;
Art. 3º. No prazo de até trinta dias após a eleição da nova diretoria na Assembleia Regional Escoteira,
os Conselhos Distritais deverão promover a indicação dos nomes dos seus respectivos Comissários
Distritais para a Diretoria Regional.
Art. 4º. Esta Resolução Regional entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 26 de outubro de 2021.

assinado eletronicamente
ALEXANDRE BANCHI
Diretor Presidente
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