Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
Coordenadoria – GTI
Ref.: Expectativa de gastos para o ano de 2020 – Justificativas.
Graça e Paz!
Cumprindo com as nossas obrigações, entregamos nosso documento de expectativas de gastos
da coordenadoria para o ano de 2020.
Queremos também justificar nossos gastos. De antemão informamos que, NÃO É DE
INTERESSE EXECUTAR TODOS OS GASTOS, haverá de nossa parte o uso consciente, racional e
necessário da verba dotada. Entendemos nossa responsabilidade com os recursos da IPIB.
Basicamente os gastos giram em torno de quatro pilares:
1- Evento incubadora no ACV.
- Transporte da Coordenação e seus assessores que representam as regiões do Brasil.
Entendemos a necessidade deste primeiro momento unir toda a equipe, na medida do
possível, para alinharmos a visão de trabalho e para que os assessores experimentem
daquilo que levarão para suas regiões.
Os gastos serão para cobrir basicamente transporte da liderança, confecção de material
de divulgação e demais despesas com o evento, como papelaria.
O evento será cobrado. Todo o saldo voltará ao caixa da IPIB. A ideia é que todos os
eventos sejam auto sustentáveis.
2- Viagens de representação GTI.
- Essa dotação será destinada para viagens às incubadoras nacionais regionais, por parte
da Coordenação ou os assessores. A ideia é diminuir o distanciamento entre as igrejas
locais e a Coordenadoria Nacional. As viagens terão critérios de importância, relevância
e necessidade.
3- Confecção de produtos de Marketing
- Entendemos a necessidade de nossos adolescentes aderirem a “marca” GTI. Isso fará
com que se interessem pela coordenadoria sendo eles propagadores da nossa
mensagem. Através de camisetas, bonés e outros meios, queremos levantar a ideia de
PERTENCIMENTO a GTI, logo, culminará no pertencimento da IPI do Brasil. Essa iniciativa
faz parte da nossa estratégia de fortalecimento da identidade Presbiteriana
Independente.
4- Investimento Incubadoras Nacionais.
- É sabido que existem regiões que possuem pouco recursos financeiro para promoção
de eventos. Entendemos que neste primeiro momento, caso haja necessidade, a
coordenadoria pode auxiliar com uma pequena quantia para a realização do evento.
Somos uma igreja federativa, esse fato nos ajuda a entender que devemos ajudar as
coordenadorias regionais com aquilo que podemos, como uma maneira de incentivo.
Sem mais para o momento, nos despedimos, prontos para maiores informações. Certos da
compreensão, em Cristo,
Ipaussu, 28 de Dezembro de 2019
Pr. Eder Jone de Souza – Coordenador da GTI

