
GRUPO ESCOTEIRO FALCÃO PEREGRINO

Assembléia Geral Ordinária
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do Grupo da ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO FALCÃO PEREGRINO, no uso
das atribuições que lhe confere seu Estatuto e considerando o presente contexto de prevenção à
disseminação da pandemia de Covid-19, vem promover a retificação do Edital de Convocação de
Assembléia Geral Ordinária, inicialmente convocada para realização presencial, a fim de alterar o
local de realização para a modalidade virtual, sem qualquer alteração das demais condições.

Assim, o Edital de Convocação é alterado e passa a vigorar com a seguinte redação:

A Diretoria do Grupo da ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO FALCÃO PEREGRINO, convoca,
nos termos de seu Estatuto, os associados em pleno gozo de seus direitos conforme previsto em
seu Artigo 8º e 22º para participarem de Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se por meio de
ferramenta de reunião virtual, acessada pelo link https://meet.google.com/ihy-vywu-spm, no
sábado, 04 de dezembro de 2021, às 10h30min em primeira convocação e 11h em segunda e
última convocação com qualquer número de presentes para atendimento da seguinte pauta:

1. Eleição dentre seus membros da mesa diretora dos trabalhos, composta por um
Presidente e Secretário;

2. Eleição dos delegados que irão representar o Grupo na Assembleia Regional a ser
realizada em março de 2022;

3. Aprovação das taxas de contribuições de participação no Grupo Escoteiro para o próximo
ano.

Para eleição dos Delegados será realizada votação unitária durante a Assembléia nos
candidatos inscritos. Serão classificados em ordem de votos ocupando as respectivas vagas de
titulares e  suplência.

Podem candidatar-se os associados efetivos em pleno gozo de seus direitos filiados nas
categorias associados, escotistas, dirigentes e contribuintes (art. 22, § 9º do  Estatuto Social).

A Diretoria do Grupo receberá os pedidos de inscrição de candidatos a Delegados através do
e-mail eleicoes@falcaoperegrino.org.br a partir do momento de publicação deste edital no site
institucional do Grupo (http://www.falcaoperegrino.org.br) até o dia 03 de dezembro de 2021 às
23h59min. O e-mail de requerimento de candidatura deve ser enviado pelo próprio candidato.

São Paulo, 24 de novembro de 2021.

Karina Matsushita
Diretora Presidente
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