
Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional

Gestão 2010-2012

Encaminhamentos     da     Reunião     de     Gestão     Coletiva     Extraordiná  -  
ria     sobre     Política     Financeira  

1. Valores de anuidade (associação/renovação) das Seções Locais
Como     propostas     consensuais:  
1. A AGB-Aracaju destacou a iniciativa de sua adequação estatutária acerca do di-
reito ao pagamento de 50% do valor da anuidade aos estudantes de graduação. 
Como     indicativos:  
2. Reforçar a importância política em desconto para os professores da rede básica.
3. Resgatar os debates deste ponto nas próximas RGC, visando reforçar os deba-
tes de política financeira nas Seções Locais.
4. A incorporar política financeira das locais.
5. A importância de criar atividades que representem um retorno aos(as) associa-
dos(as).
6. A criação de reservas financeiras das Seções Locais e da DEN para ação políti-
ca mediante um planejamento permanente.

2. Filiação de associados e associadas de outras localidades 
Como     propostas     não     consensuais:  
7. O critério de associação por proximidade combinado com o de afinidade política 
e flexibilidade.
8. A flexibilidade do critério de afinidade política não será detalhado.
9. Que não sejam realizadas associações durante os encontros.
10. A 111ª RGC será o prazo limite de regularização das Seções Locais para o re-
cebi-mento de talonários antes do XVII ENG.
11. A DEN terá um controle rígido quanto à Prestação de Contas e o Relatório de 
Ativi-dades das Seções Locais como critério no envio de talonários às mesmas.
12. A DEN realizará e um levantamento dos valores das anuidades das Seções Lo-
cais e disponibilize-o às Seções Locais.
13. A DEN encaminhará a elaboração de um mapa da territorialidade das Seções 
Locais com vistas à retomada deste ponto de pauta na 111ª RGC.
Como     propostas     consensuais:  
14. O credenciamento de associados da AGB no XVII ENG somente com talonári-
os referentes ao ano de 2012.
15. A atualização dos contatos das Seções Locais regularizadas junto à DEN na 
página da internete da AGB.

3. Política de apoio à participação das Seções Locais em RGCs 
Como     propostas     consensuais:  
16. Condicionamento do apoio à realidade financeira da AGB.
17. Apoio de deslocamento de 1 passagem ida e volta, por Seção Local quites com 
a tesouraria da DEN.
18. Envio de uma nota de esclarecimento justificando a ausência de condições ma-
teriais da Seção Local solicitante do apoio de deslocamento.
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19. A rotatividade de sede de RGC por regiões brasileiras.
20. O prazo máximo de 15 dias posteriores ao envio da Convocatória da RGC para 
a solicitação de apoio de deslocamento.
21. A compra das passagens dos(as) delegados(as) das Seções Locais será feita 
pela DEN, sem ressarcimento na RGC.
22. O delegado(a) financiado(a) pela DEN deverá participar integralmente da RGC, 
salvo justificativa plausível, sendo registrada na Ata da RGC, sendo que, caso 
ocorra o contrário, a DEN deverá notificar a Seção Local do(a) referido(a) delega-
do(a).

4. Política de apoio aos movimentos sociais e outras entidades 
Como     propostas     não     consensuais:  
23. Que o apoio não se limite a forma financeira, mas que esteja condicionado ao 
envolvimento político da AGB na construção de atividades ou lutas políticas dos 
Movimentos Sociais/Entidades/Coletivos (MS/E/C).
24. O apoio esteja condicionado a realidade financeira da DEN inclusive previa-
mente estabelecido em planejamento, garantindo este compromisso.
25. O apoio esteja condicionado militância e organicidade da AGB junto ao 
MS/E/C.
25. Garantir a presença de representantes dos MS/E/C nos eventos na AGB, medi-
ante a aprovação em RGC.
26. Garantir o apoio ao MS/E/C preservando a autonomia política da AGB.
27. Garantir a publicização das lutas dos MS/E/C e GT nos fóruns e meios de co-
municação da AGB.
28. A DEN tem autonomia de decisão de acordo com os princípios deliberados na 
RGC Extraordinária de Política Financeira, garantindo a publicização dos mesmos.

5. Discussão acerca da regularização das Seções Locais (Receita 
Federal/CNPJ)
Não     houve     encaminhamentos     devido     ao     caráter     informativo     do     ponto     de     pauta.  

6. Outros Assuntos
Como     propostas     consensuais:  
29. Indicativo de levar o debate às Seções Locais para ser rediscutido para a 
próxima RGC, na pauta de políticas financeiras, sem a pretensão de esgotar o 
debate.

UERJ-Faculdade de Formação de Professores
São Gonçalo, 26 e 27 de janeiro de 2012.
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