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Aos 27 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 16:30, em terceira chamada, através de link do Google Meet, 

por convocação do Diretor-Presidente da Diretoria de Grupo, conforme artigo 10 do Estatuto do Grupo, foi instalada a Reunião 

Extraordinária do Grupo Escoteiro Rudyard Kipling – 8º GO, doravante citado como GERK, com a seguinte ORDEM DO DIA – 1) 

Deliberar sobre a aprovação das contas, balanço anual da Diretoria do Grupo, mediante parecer da Comissão Fiscal e 2) 

Assuntos gerais. ABERTURA DA ASSEMBLEIA: os trabalhos tiveram início com as boas-vindas aos presentes, realizada pelo 

presidente do GERK, Ricardo Martins Lemos, e em seguida, realizada a COMPOSIÇÃO DA MESA: dando atendimento aos 

dispositivos estatutários, foi eleita a mesa diretiva dos trabalhos da Assembleia, conforme segue, Presidente: Ricardo Vieira 

Costa e Secretária: Simone Couto de Araujo, para auxiliar os trabalhos. PRIMEIRO ITEM – Deliberar sobre a aprovação das 

contas, balanço anual da Diretoria do Grupo, mediante Parecer da Comissão Fiscal; de início, o Presidente da Assembleia fez a 

leitura do Edital de Convocação e, na sequência, passou a palavra ao presidente do GERK para apresentação do demonstrativo 

de resultado financeiro de 2021, realizando agradecimento aos pais que continuaram apoiando o GERK com o pagamento de 

mensalidades e ressaltando que nesse exercício não tivemos recursos para investimento e nem para manutenção de itens que 

precisam de atenção, notoriamente, o telhado da sede com infiltração e o sistema de câmeras que não está mais gravando as 

imagens e com câmeras que apresentam mal funcionamento. Foi apresentada comparação entre os exercícios 2020 e 2021, 

onde passamos de superávit para déficit em 2021. Foi apresentado também o saldo em contas do GERK (No Sicoob e no 

Pagbank), ressaltando que temos numerário suficiente para cobrir pouco mais de um mês de nossas despesas recorrentes 

(Energia, água, internet e IPTU da sede). O parecer da comissão fiscal foi apresentado à assembleia, recomendando aprovação 

das contas. Retornando a palavra ao presidente da assembleia, o mesmo colocou em votação o parecer apresentado, que foi 

aprovado por unanimidade pela assembleia. SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS GERAIS: Chefe Ricardo Martins pediu a palavra, 

apresentando o calendário 2021 da UEB, do qual recebemos 30 unidades para arrecadação de fundos e informando que a 

diretoria decidiu pela venda dessas unidades a R$30 com limitação de 1 unidade por família, devido à quantidade menor que a 

demanda declarada. Chefe Ricardo Vieira sugeriu que o GERK se mobilize para arrecadação de bens para venda por rifa e 

arrecadação de fundos para arcarmos com as despesas durante esse ano. Em seguida, realizou a doação de um cutelo artesanal 

que será utilizado com brinde de nossa primeira rifa. Sugeriu ainda fazermos a gravação a laser do escudo do GERK na lâmina, 

tornando esse item exclusivo e de valor inestimável para a família GERK. Italo sugeriu utilizar o link https://sorteador.com.br/ 

para realizar o sorteio do brinde, através de reunião virtual. Assim que a diretoria do GERK tiver organizado todo o processo, 

faremos ampla divulgação a toda a família GERK. Chefe Victor Cruvinel disponibilizou doação de R$500 para apoio ao caixa do 

GERK.  ENCERRAMENTO: tendo sido exauridos todos os itens do Edital de Convocação e encaminhando os trabalhos para o 

encerramento, o Presidente da assembleia deixou livre a palavra. Em não havendo outras manifestações, encerraram-se os 

trabalhos desta Assembleia. O Presidente agradeceu a participação de todos com votos de saúde e restabelecimento breve de 

convívio social e deu por encerrada a presente Assembleia às 17:50. 

Goiânia, 27 de fevereiro de 2021. 
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