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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA GERAL DO GRUPO ESCOTEIRO 

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 16h00min, em última 

convocação, na sede do Grupo Escoteiro Rudyard Kipling, situada na Alameda 

Bouganville, quadra 07, lote 06-A, Parque das Laranjeiras, Goiânia-Goiás, por 

convocação da Diretora Presidente da Diretoria de Grupo, conforme artigo 10 do 

Estatuto do Grupo, foi instalada a Reunião Ordinária do Grupo Escoteiro Rudyard 

Kipling – 8º GO, com a seguinte ORDEM DO DIA – 1) Deliberar sobre a aprovação 

das contas, balanço anual da Diretoria do Grupo, mediante Parecer da Comissão 

Fiscal; 2) Assuntos Gerais. 

ABERTURA DA ASSEMBLEIA: os trabalhos tiveram início com a saudação à 

Bandeira Nacional, a oração e as boas-vindas aos presentes, realizado pela Diretora 

Presidente do Grupo – Luciana de Almeida Ebeling. 

COMPOSIÇÃO DA MESA: dando atendimento aos dispositivos estatutários, foi eleita 

a mesa diretiva dos trabalhos da Assembleia, conforme segue: Presidente: Valdir 

Lemes da França; Secretária: Vivian Nunes de Oliveira, para auxiliar os trabalhos. 

PRIMEIRO ITEM – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 

primeiramente foi solicitado à presidente do grupo que expusesse os motivos da 

antecipação da Assembleia, chefe Luciana então explicou que os grupos escoteiros 

teriam que entregar em tempo hábil o Balanço Anual de 2014 para a Regional de 

acordo com solicitação feita pela Nacional, sendo assim feita. Em seguida, chefe 

Ricardo Lemos citou que a reforma da sede do Grupo está encaminhada, porém seu 

custo não está fechado, sendo necessárias mais aquisições e provável contratação de 

outros serviços e, que os valores que serão apresentados não representam a 

realidade atual, já que parte do dinheiro está neste momento sendo gasto na obra da 

troca do telhado da sede, destacando que toda esta nova movimentação constará no 

balanço do próximo ano fiscal (2015). Ainda ressaltou a necessidade da contratação 

de um contabilista por uma exigência legal, onde além de termos CNPJ, se faz 

necessário apresentar demonstrativo de resultados assinados pelo profissional. Na 

sequência expôs o Demonstrativo do Resultado do Exercício e Patrimonial revelando 

que boa parte do capital foi destinado à reforma e ainda garantiu futuras melhorias no 

Demonstrativo. Solicitou que os integrantes da Comissão Fiscal: Célia dos Santos, 

Waldelon Alves e Valdir Lemes, presentes nesta Assembleia, apresentassem Parecer 

Fiscal momento que Chefe Valdir pediu afastamento da presidência da mesa 

integrando a Comissão Fiscal juntamente com os demais membros, onde emitiu 

Parecer verbal favorável, o qual foi aprovado em plenária. 

SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS GERAIS: usando a palavra chefe Luciana esclareceu 

o prazo de aquisição da vestimenta, sendo necessária troca até final de maio do 

presente ano e ainda disponibilizou contato e endereço da Loja Regional, onde é feita 
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a compra ou encomenda do vestuário, ratificando o modelo adotado para o grupo nas 

cerimônias oficiais, sendo que a parte superior do vestuário é a camisa; agradeceu os 

chefes Ricardo Lemos, Celuta e Esmailton pela limpeza do auditório para realização 

da Assembleia; convidou a todos para o Congresso Regional em Anápolis nos dias 14 

e 15 de março; Galinhada do Grupo no dia 22 de março; e Curso Preliminar nos dias 

11 e 12 de abril, confirmando que o curso é informativo e destinado a todos os pais e 

interessados. Em seguida, o Presidente da Assembleia parabenizou os chefes pelas 

explanações e esclarecimentos dando importância à ciência dos pais sobre os 

resultados. 

ENCERRAMENTO: encaminhando os trabalhos para o encerramento, o Presidente 

deixou livre a palavra. Em não havendo outras manifestações, o Presidente da 

Assembleia agradeceu a participação de todos. Em seguida, com a saudação à 

bandeira, encerraram-se os trabalhos desta Assembleia, da qual foi lavrada a presente 

ata, assinada pelo Presidente da Assembleia, Secretária e Presidente do Grupo. 

 

Goiânia, 28 de fevereiro de 2015. 

 

 

__________________________________   _________________________________ 

Valdir Lemes da França          Luciana de Almeida Ebeling  

Presidente Assembleia          Diretora Presidente 

 

__________________________________  

Vivian Nunes de Oliveira 

Secretária 


