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Fórum de Política Financeira da AGB 

 
Encaminhamentos do Fórum 

 
1. Fórum de debate da AGB se torne permanente e a definição de tema 

fique de acordo com as demandas. 
2. Que o contador da DEN, acompanhe o processo de regularização de 

todas as seções locais. Que até 13 seções locais se pague ao contador, 
um salário mínimo. E que de 14 a 20 seções locais, dois salários 
mínimos até dezembro de 2009, despesas de responsabilidade da DEN. 

3. Com a ausência do Alexandre no Fórum que o Alessandro (contador), 
entre em contato com ele para a prestação de contas e regularização 
junto a Receita Federal e que esta ação seja até a RGC de Niterói. 

4. Na RGC Niterói acumule a discussão dos custos do intercâmbio da 
Revista Terra Livre, levando quais entidades fazem o intercâmbio.  

5. Que se faça um intercâmbio custeado pela AGB Nacional com as 
instituições que retornem o intercâmbio. Com as instituições em que 
realizamos o intercâmbio historicamente e não retornam fazer contato e 
se elas tiverem interesse em receber a revista elas custeiam o envio. E 
que quando uma entidade solicitar a doação da revista ela custeia o 
envio. 

6. A alocação do intercâmbio na biblioteca de São Paulo. 
7. Avaliar o custo da Revista Terra Livre e encaminhar a discussão de uma 

política de distribuição para as locais para ampliar o acesso da revista, 
com indicativo de que se a revista for financiada seja feita a distribuída 
para as seções locais gratuitamente com o custo das locais apenas do 
correio, podendo ser utilizada como fonte de recurso para as locais. 

8. Que este fórum encaminhe a discussão para a RGC qual é a relação 
política da DEN com a local que sedia o encontro nacional. 

9. Estatutariamente a AGB Nacional não pode estabelecer piso ou teto no 
valor das anuidades, mas com orientação do contador fazer um valor em 
cima do planejamento das locais.  

10. Que se encaminhe a proposta de um projeto de extensão 
interinstitucional na linha do pensamento histórico para o resgate 
histórico da AGB, entre AGB – São Paulo e AGB – Niterói.  

11.  A garantia da participação das seções locais nas RGC.  
12.  A viabilização das locais nas RGCs.  
13. Uma política de prestação de contas da local com a DEN de forma 

informatizada.  
14. O Fórum entendeu que a partir de discussão em cima da leitura do 

estatuto, não é possível na relação da local com a DEN, da nacional ser 
mantenedora das locais.  

15. O Contador ficou de sistematizar as orientações para regularização 
contábil das locais e que a nacional irá encaminhar para as locais. (ler 
estatuto).  

16.   AGB nacional viabilize a ações políticas colocando como fundamental: 
a garantia da DEN nas RGC e a participação dos GTs em outras 
instancia de discussões políticas; 
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17. Resgatar as discussões feitas em RGC, da gestão (Bernardo) sobre 

política de financiamento.  
 
 

 
 


