
 

 

Reunião Ordinária da Assembleia Regional de 2021 
da Região Escoteira do Distrito Federal 

  

E D I T A L  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  

 

A Diretoria Regional da União dos Escoteiros do Brasil (UEB) - Região do Distrito 
Federal, em reunião realizada dia 11 de março de 2021, retifica a Convocação para a Reunião 
Ordinária da Assembleia Regional de 2021, para nela fazer constar as alterações abaixo 
indicadas: 

 

Onde se lê: 

 

Os delegados das Unidades Escoteiras Locais deverão ser credenciados previamente, a fim 
de garantir o direito de voto, mediante a apresentação à Comissão de Credenciais, em formato 
digital, da ata de eleição dos delegados, da ata da Diretoria Local indicando o responsável 
pelo voto do seu representante e do formulário de credenciamento próprio, além da UEL 
possuir o Certificado de Registro do ano de 2021. No caso das seções autônomas, valem as 
atas do Conselho de Pais onde houve a indicação do representante. Os documentos e 
formulários deverão ser enviados pelo e-mail assembleia@escoteirosdf.org.br, até meia-noite 
do dia 24 de março de 2021, sob pena de serem desconsideradas. 

 

Leia-se: 

 

Os delegados das Unidades Escoteiras Locais deverão ser credenciados previamente, a fim 
de garantir o direito de voto, mediante a apresentação à Comissão de Credenciais, em formato 
digital, da ata de eleição dos delegados, da ata da Diretoria Local indicando o responsável 
pelo voto do seu representante e do formulário de credenciamento próprio, além da UEL 
possuir o Certificado de Funcionamento válido. No caso das seções autônomas, valem 
as atas do Conselho de Pais onde houve a indicação do representante. Os documentos e 
formulários deverão ser enviados pelo e-mail assembleia@escoteirosdf.org.br, até meia-noite 
do dia 24 de março de 2021, sob pena de serem desconsideradas. 

 

Brasília, 11 de março de 2021.  

 

 

ADRIANA PEREIRA FRONY 
Diretora Presidente  
Escoteiros do DF 

 


