
                                                                                                                   

 

 
 

RESOLUÇÃO UEB-SC Nº 015 
 

Estabelece integrantes, critérios e atribuições da Comissão 

Especial de Negociação e Aquisição de imóvel para ser a nova 
sede da Região Escoteira de Santa Catarina 

 

 

A Diretoria da Região Escoteira de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conforme 

preceituam o Estatuto da UEB e o Regulamento Regional e  
 

CONSIDERANDO que a relevância do assunto e a transparência necessária para o 

investimento de tamanha monta; 

 

CONSIDERANDO que existem no mercado imobiliário inúmeras opções e que cada uma 

delas necessita de criteriosa avaliação quanto às necessidades da instituição, condições 

de manutenção, localização e investimentos de instalação; 
 

CONSIDERANDO que se torna impraticável que todos os Diretores Regionais participem 

totalmente do processo de escolha do imóvel ideal para a UEB/SC, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Estabelecer normas que orientem os trabalhos da CENA – Comissão Especial de 

Negociação e Aquisição de imóvel para ser a sede da Região Escoteira de Santa Catarina, 

composta pelos Diretores Regionais, Sido Gessner Júnior (Dir. Presidente); Nadir Antonio 

Mussio (Dir. Financeiro) e Manoel Bento Gonçalves (Engenheiro Civil e Diretor Regional 

do Campo Escoteiro). 
 

Art. 2º - Esta comissão de trabalho está autorizada a contatar imobiliárias e 

proprietários, visando identificar imóveis no município de Florianópolis que atendam as 

necessidades para a instalação da nova sede da Região Escoteira de Santa Catarina e em 

os encontrando, está autorizada a realizar contrapropostas e negociações em nome da 

entidade visando a aquisição.  
 

Art. 3º - O Imóvel pode ser sala(s) comercial(is) ou prédio (residencial ou comercial) 

sempre em sintonia com o plano diretor do município e de preferência localizado no 

continente, não descartando nenhuma outra localidade, com pelo menos, uma vaga de 

garagem para o veículo da entidade, facilidade de estacionamento para veículos de 

funcionários e visitantes, seja no interior ou nas imediações do imóvel. 
 

Art. 4º - O valor máximo de investimento na aquisição deste imóvel é o saldo existente 

na aplicação bancária do Banco do Brasil (BBSA C/I 3.733-8) extraindo-se 15% (quinze 

por cento) de reserva para necessidades de transferência e custeio de instalação. 
 

Art. 5º - Em estando os três membros da CENA em acordo quanto à opção escolhida, 

considerar-se-á a proposta respaldada pela Diretoria Regional. Caso não haja 

unanimidade entre os membros da CENA, a decisão final vai ser tomada pelo colegiado 

da Diretoria Regional em reunião a ser realizada no Escritório Regional e convocada pelo 

Diretor Presidente com antecedência de 15 dias. 
 

Art. 6º - Os integrantes desta comissão estão cientes de que se trata de trabalho 

voluntário e para tanto, não vão receber nenhuma remuneração ou vantagem sobre o 

mesmo. 
 



                                                                                                                   

 

 
 

Art. 7º - A presente comissão tem validade até o dia 31 de dezembro de 2012 e pode 

ser destituída a qualquer tempo por decisão da maioria dos membros da Diretoria 

Regional. 
 

Resolução aprovada por email e ratificada na reunião da Diretoria Regional do dia 

03/09/2012 realizada na cidade de Florianópolis - SC e entra em vigor nesta data. 

 

* Esta Resolução foi considerada extinta na reunião da Diretoria Regional, do dia 13/04/2013, na 
cidade de Florianópolis - SC. 

 
 


