
GRUPO ESCOTEIRO  FALCÃO PEREGRINO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1.  O Presidente da ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO FALCÃO PEREGRINO, nos
termos do Estatuto  Social,  convoca os  associados efetivos  em pleno gozo de seus
direitos  para  a  Assembleia  Geral  Ordinária  destinada  a  eleger  os  membros  da
Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio Janeiro de 2017 a Dezembro de 2018,
a ser realizada em caráter permanente por todo o período das eleições, observado
o que se segue: 

a)  local de instalação e de encerramento da Assembleia:  sede social,  sita à Rua
Doutor José de Moura Resende, 700, Caxingui, São Paulo-SP; CEP 05517-000; 

b)  data  e  hora de instalação e  período de votação:  26/11/2016 às  18 horas  em
primeira convocação ou às 18h30min, em segunda e última convocação; 

c) data e hora de encerramento da Assembleia: 26/11/2016, às 20 horas. 

2. Juntamente com Estatuto Social, regerão também as eleições, complementarmente,
este Edital de Convocação e as Portarias Eleitorais baixadas pela Comissão Eleitoral. 

3. A Comissão Eleitoral nomeada pela Diretoria será constituída pelos associados Srs.
Roberto Ido (Presidente) e Roberto Kunio Honda. 

4. As chapas para a Diretoria devem ser constituídas, no mínimo, de 4 (quatro)
candidatos,  a  saber:  Diretor  Presidente,  Diretor  Administrativo,  Diretor  Financeiro  e
Diretor de Programa de Jovens (Diretor Técnico). 

§ 1º Cada chapa indicará também 5 (cinco) membros para compor o Conselho
Consultivo (Art.15 do Estatuto Social). 

§ 2º A Diretoria pode vir a ser integrada por outros membros, nomeados por ela
própria, com atribuições fixadas pela Diretoria do Grupo (Art. 11, § 1º do Estatuto
Social). 

5.  Para  eleição  do  Conselho  Fiscal  será  realizada  votação  unitária  nos  candidatos
inscritos. Serão classificados em ordem de votos. Os 3 (três) primeiros candidatos serão
titulares e os 3 (três) seguintes serão suplentes. 

6. 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). 

7. A Comissão Eleitoral receberá os pedidos de inscrição de chapas no período de
05 a 26 de novembro de 2016. 

8.  A  Comissão  poderá  credenciar  qualquer  associado,  para  auxiliá-la  a  receber,
protocolar e apreciar os pedidos de inscrição, bem como para exercer atividades de
secretaria. 

9. A inscrição da chapa para a Diretoria e para os candidatos do Conselho Fiscal serão
feitas por meio de relação nominal com indicação dos nomes e respectivos cargos, e
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encaminhada à Comissão Eleitoral com assinatura do 1º e 2º responsáveis pela chapa
ou do próprio candidato no caso do Conselho Fiscal. 

10.  Inscritas as chapas e os candidatos ao Conselho Fiscal, a substituição só poderá
ocorrer por motivos de força maior ou plenamente justificáveis, a critério da Comissão
Eleitoral. 

11. O sistema de votação será por cédula única à disposição dos associados na sede da
Associação, no dia 26/11/2016, das 18h00 às 20h00.

12. Cada associado efetivo receberá uma cédula, sendo que o voto deverá ser colocado
na urna no ato da assinatura da lista de presença. 

13.  Havendo  uma  única  chapa  inscrita  para  a  Diretoria,  dispensar-se-á  a  votação,
obtendo-se o resultado por  aclamação no dia  26/11/2016,  às 18 horas,  na sede da
Associação, na Rua Doutor José de Moura Rezende, 700, Caxingui, São Paulo-SP. 

14.  A proclamação oficial dos eleitos será feita pelo Presidente da Comissão Eleitoral,
após o que esta será considerada desfeita. 

15. Os eleitos serão empossados no dia 03 de dezembro de 2016, por ocasião da
realização do Fogo de Conselho na Rua Doutor  José de Moura Rezende,  700,
Caxingui, São Paulo-SP. 

16. Resumindo, o processo eleitoral ocorrerá conforme cronograma a seguir: 

INÍCIO FIM ETAPA OBSERVAÇÃO 
02/11/2016 02/11/2016 Divulgação do Edital de Convocação 
05/11/2016 26/11/2016 Inscrição das chapas 

26/11/2016 26/11/2016 Assembleia Geral - Eleição 
Cédula e Lista de 
Presença 

26/11/2016 26/11/2016
Divulgação  do  resultado  por
aclamação ou da eleição 

03/12/2016 03/12/2016
Posse  da  nova  Diretoria,  Conselho
Fiscal e 50% do Conselho Consultivo 

Fogo de Conselho 

São Paulo, 01 de Novembro de 2016.

George H. Hirata

Diretor Presidente
Associação Grupo Escoteiro Falcão Peregrino
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