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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO COLETIVA (RGC) EXTRAORDINÁRIA
PERÍODO: 31 de julho de 2021.
Google meet: https://meet.google.com/oqu-ntav-hcq

Seções Locais credenciadas: Alfenas, Belo Horizonte, Caicó, Fortaleza, João Pessoa,
Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória.
Seções Locais que enviaram justificativa de ausência: ABC, Campinas e Juiz de Fora.
Delegadas(os): Adrielle Saldanha Clive (SL Rio de Janeiro), Alíbia Deysi Guedes da Silva
(SL Caicó), Ana Lorena Bezerra dos Santos (SL Caicó), André Tinoco de Vasconcelos (SL
Niterói), Bruno Andrade Ribeiro (SL Aracaju), Bruno Fernandes Magalhães Oliveira (SL Belo
Horizonte), Carla Hirt (SL Rio de Janeiro), Charlles da França Antunes (SL Niterói),
Dilermando Cattaneo da Silveira (SL Porto Alegre), Evaldo Carlos da Silva (SL Alfenas), Fabio
Betioli Contel (SL São Paulo), Flávia Vieira Lourenço (SL Alfenas), Iapony Rodrigues Galvão
(SL Caicó), Isaac Goulart da Silva (SL Porto Alegre), Jessilyn Gomes da Silva (SL Niterói),
Juliana de Azevedo Rozendo Silva (SL Vitória), Lorena Izá Pereira (DEN/SL João Pessoa),
Mara Íris Barreto Lima (SL Aracaju), Marcos Antônio Campos Couto (SL Niterói), Maria Clara
Salim Cerqueira (DEN/SL Belo Horizonte), Mariana Ramos (SL Vitória), Otávio Augusto de
Oliveira Lima Barra (SL Fortaleza), Rachel Facundo Vasconcelos (DEN/SL Fortaleza), Raisa
Maria Regala (SL João Pessoa), Sílvia Lopes Raimundo (SL São Paulo), Suzinete Araujo de
Azevedo Nóbrega (SL Caicó), Vinicius Lima Lemes (DEN/SL Vitória).
Associadas(os): Fabricia Costa Corrêa (SL Niterói), Ronald Coutinho Santos (SL Niterói)

15h06 - 31/07 (sábado):

PONTO 1. Abertura:
Lorena (DEN/SL João Pessoa) - dá início à Reunião de Gestão Coletiva apresentando as
Seções Locais que enviaram justificativa de ausência (Seções Locais ABC, Campinas e Juiz
de Fora) e as Seções Locais credenciadas, e inicia uma rodada de apresentação por
delegados(as) das Seções Locais. Esclarece como foi definido previamente o funcionamento
da RGC online, as falas deverão ser de três minutos no máximo. Em cada ponto de pauta as
falas serão abertas inicialmente para os(as) delegados(as) das Seções Locais e apenas
posteriormente para inscrições. No total serão cinco pontos de pauta, destaca após da
divulgação da convocatória preliminar ocorreu apenas uma solicitação de inclusão de ponto
pauta, sendo a construção de uma chamada temática da revista Terra Livre pela comissão
AGB Debate - Políticas educacionais contemporâneas: o ensino de Geografia sob ameaça
(1988-2021). Após a apresentação dos pontos de pauta, abriu-se para os informes da
Diretoria Executiva Nacional: (1) Ciclo de atividades “mês da geógrafa e do geógrafo”: as
atividades ocorreram entre 13 de maio e 05 de junho, no total foram nove atividades em
diferentes formatos organizadas pelas Seções Locais e duas atividades organizadas pela
DEN. A mesa “Contra falta de Senso digamos sim ao Censo! Um debate sobre os impactos
da ausência da pesquisa do Censo para a comunidade Científica e as políticas públicas
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sociais” ocorreu no dia 28 de maio e está disponível no canal da AGB Nacional no YouTube.
No dia 05 de junho o mês foi encerrado com a realização da plenária política, conforme
deliberado na última RGC. Foi destacada a baixa participação dos(as) associados(as) na
atividade. A ata da mesma foi divulgada via AGB Interseções no dia 08 de junho. (2) Atividade
da AGB na 73 Reunião Anual da SBPC: a mesa-redonda “Brasil: balanço dos anos de
neoliberalismo” foi realizada no dia 21 de julho. A proposta da mesa redonda foi submetida
pela AGB Nacional mediante envio da proposição pela Seção Local Niterói, a mesa foi
operacionalizada pela DEN e seguiu os padrões indicados pela SBPC, por isso teve uma
duração de apenas duas horas. A gravação da atividade está disponível no canal da AGB
Nacional no YouTube. (3) O sistema OJS da Revista Terra Livre foi atualizado com sucesso,
conforme deliberado na última RGC, já está em atividade e um número da Terra Livre foi
publicado; há também uma chamada de tema livre aberta até o dia 31 de agosto. (4) Carta
da AGB sobre o Censo (aprovada na última RGC): a comissão foi formada (ocorreu
prorrogação porque as Seções Locais não se inseriram na comissão de início), mas depois a
comissão avaliou que não tinha sentido fazer uma outra carta sendo que já havia uma carta
da AGB com ANPEGE no mesmo sentido. (5) Carta da AGB sobre a reforma do Ensino
Médio: a comissão foi formada (ocorreu prorrogação porque as Seções Locais não se
inseriram na comissão de início), mas a comissão não encaminhou nada, nem debateu. (6)
A chamada para a indicação de associados(as) para representar a AGB na Campanha do
Cerrado foi prorrogada até o dia 15 de agosto. Após os informes, foi aberta a discussão e
aprovação das atas da RGC do Fórum de Políticas Financeiras (27 e 28 de março) e da última
RGC Extraordinária (24 e 25 de abril). Sobre a ata da RGC do Fórum de Políticas Financeiras,
a Diretoria Executiva Nacional, devido a demandas internas, não conseguiu finalizar a ata da
referida RGC. Assim que a ata for finalizada, a mesma será encaminhada pelo AGB
Interseções. Ata da RGC (24 e 25 de abril): APROVADA SEM RESSALVAS (08 votos a
favor: Seções Locais Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte, Caicó, Fortaleza, Porto Alegre, São
Paulo e Vitória; 02 votos contrários: Seções Locais Niterói e Rio de Janeiro; 01 abstenção:
Seção Local João Pessoa). As Seções Locais Niterói, Rio de Janeiro e João Pessoas
justificaram o voto indicando que a ata foi divulgada após a realização de suas assembleias.

PONTO 2. Regularização da AGB junto à Receita Federal:
Lorena (DEN/SL João Pessoa) - informa que o processo de regularização junto a Receita
Federal caminhou. A DEN conseguiu realizar o pagamento do valor do imposto de renda que
deveria ter sido pago nos últimos anos. A multa junto à Receita Federal ainda não foi paga,
apesar de as contas bancárias da AGB já estarem desbloqueadas. A AGB perdeu o prazo de
declaração do imposto de renda junto a Receita Federal, a contadora enviou uma
documentação para a Receita Federal mesmo que incompleta com o objetivo de “ganhar
tempo”, uma vez que a Receita Federal irá conferir a documentação e encaminhará para a
AGB o que falta. Acredita que na próxima RGC já iremos saber os valores das multas a serem
pagas. Em seguida, a presidenta passa a palavra para as locais para as mesmas se
manifestarem. Flávia (SL Alfenas) - não houve debate. Bruno (SL Aracaju) - sem
contribuições. Bruno (SL Belo Horizonte) - sem contribuições. Iapony (SL Caicó) debateram na assembleia para integrar os membros da Seção Local sobre o tema, mas não
houve um debate mais aprofundado. Otávio (SL Fortaleza) - informa que a Seção Local
entendeu o ponto como um informe, portanto não houve debate. Raisa (SL João Pessoa) sem contribuições. Charlles (SL Niterói) - a Seção Local entendeu o ponto como um informe,
portanto não houve debate. Dilermando (SL Porto Alegre) - debateram a regularização da
AGB junto à prestação de contas, mas não tem um encaminhamento sobre o ponto. Informa
que a Seção Local Porto Alegre também está irregular perante a Receita Federal então
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consideram importante ter esses informes da DEN. Adrielle (SL Rio de Janeiro) - sem
contribuições. Fábio (SL São Paulo) - sem contribuições também, mas afirmam que ficaram
contentes com o andamento da regularização, pois sabem as dificuldades, na Seção Local
São Paulo também estão tentando desamarrar esses nós burocráticos. Gabriel (SL Vitória)
- debateram mas não tem contribuições, pois estão tentando iniciar um processo de
regularização da Seção Local. Não houve propostas de encaminhamento, apenas reforço da
importância do andamento da regularização da AGB junto à Receita Federal. Ponto
encerrado sem encaminhamentos.

PONTO 3. Prestação de Contas Financeira (discussão e aprovação):
Lorena (DEN/SL João Pessoa) - inicia o ponto de pauta informando que o coletivo de
tesouraria da DEN não pode estar presente, mas que o mesmo fez a prestação de contas e
passou as diretrizes para a apresentação. Inicia a apresentação da prestação de contas
referente aos meses de abril, maio e junho de 2021, ressaltando que a mesma (junto com um
documento de análise) foi enviada junto à convocatória da RGC. Quando o documento foi
encaminhado, o acesso às contas bancárias da AGB Nacional já estava liberado, logo, foi
possível inserir na prestação o valor total em caixa (considerando as duas contas correntes
da AGB Nacional, o valor disponível no caixa da tesouraria). Considerando as entradas e
saídas, o déficit do período foi de R$ 8.899,16. Informa que no total o valor em caixa era de
R$ 119.478,65, sendo: R$ 28.764,32 na conta 34.067-7; R$ 21.119,33 na conta 34068-5,
ambas da AGB Nacional e; R$ 69.595,00 no caixa da tesouraria. Após a apresentação, o
ponto de pauta foi aberto para as Seções Locais. Flávia (SL Alfenas) - sem contribuições e
indica aprovação da prestação de contas. Bruno (SL Aracaju) - aponta que sobre os valores
do rendimento em poupança, parece haver uma diferença do documento enviado no formato
Excel e do enviado em formato PDF. Indica que tal diferença pode ter a ver com a data dos
documentos, cada um inicia-se em uma data. Apesar disso, a Seção Local indica a aprovação
também. Bruno (SL Belo Horizonte) - a Seção Local aprova a prestação de contas e reforça
o comentário de que as condições financeiras da entidade discutidas na RGC com ponto de
pauta do Fórum de Políticas Financeiras não são boas no sentido de que as entradas são
muito menores que as saídas. Iapony (SL Caicó) - a Seção Local aprova a prestação de
contas e parabeniza a DEN por finalmente estar resolvendo a questão do acesso às contas.
Otávio (SL Fortaleza) - prestação de contas aprovada. Raisa (SL João Pessoa) - prestação
de contas aprovada sem ressalvas. Charlles (SL Niterói) - indica que o material enviado no
formato PDF começa com um erro em relação à especificação da data a ser analisada: o
título indica que seja de abril a junho e logo depois indica outra data. O resumo financeiro em
formato PDF está diferente do resumo do documento em formato de Excel. Provavelmente a
diferença está referente ao salário do secretário, no mês de julho, que pode ter ido na
prestação (mas a prestação é até junho). Indica também que a Seção Local pensa que seja
necessário distinguir o dinheiro que está com os tesoureiros e o que está com a Seção Local
Niterói, pois parece ambíguo da maneira que está, mesmo com a nota explicativa. Ressalta
a necessidade de orientação da contadora para que o dinheiro não pareça uma receita da
AGB, para que não seja tributado, e não seja compreendido incorretamente pela Receita
Federal. Dilermando (SL Porto Alegre) - ressalta que é importante a preocupação apontada
por Niterói. Indicam que no debate da Seção Local também surgiu uma curiosidade sobre a
quantidade de associados em dia com a entidade pelo que viram nos valores da alíquota.
Prestação de contas aprovada sem ressalvas. Adrielle (SL Rio de Janeiro) - a Seção Local
aprova a prestação de contas, mas reitera ressalvas da Seção Local Niterói. Fábio (SL São
Paulo) - a Seção Local aprova a prestação de contas. Gabriel (SL Vitória) - a Seção Local
aprova a prestação de contas. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - em resposta aos
Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB – Diretoria Executiva Nacional
CNPJ: 50.245.075/0001-00 Av. Lineu Prestes, 338, Geografia/História – Cidade Universitária/USP, São Paulo –
SP, CEP: 05508-970 - Telefone: (11) 3091- 3758
3

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional
Gestão 2020/2022
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

questionamentos feitos pelas Seções Locais, indica que foi isso mesmo que ocorreu e que o
coletivo de tesouraria irá revisar/alterar e encaminhar a prestação de contas alterada com as
ressalvas na ata da RGC. Sobre o ponto questionado pela Seção Local Porto Alegre,
responde que temos esse número, mas que o mesmo está no computador da AGB Nacional.
Ressalta que a DEN se compromete a encaminhar o número de associados por Seção Local
em 2021 no AGB Interseções. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA POR
UNANIMIDADE E COM RESSALVAS. A prestação de contas será alterada a partir destes
apontamentos e encaminhada novamente.

PONTO 4. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
Lorena (DEN/SL João Pessoa) - apresenta o ponto. Em 15 de junho de 2021 foi divulgado
pelo Conselho Nacional de Educação o edital de chamamento para consulta pública em
relação à orientação para as Diretrizes Curriculares de Geografia – Proposta Preliminar 2
(anexo I). Juntamente foi divulgado o texto da Orientação para as Diretrizes Curriculares de
Geografia – Proposta Preliminar 2, datado de 26 de abril de 2021 (anexo II). Segundo o edital
de chamamentos, o Conselho Nacional de Educação receberá documentos, com
contribuições fundamentadas e circunstanciadas, por meio eletrônico, em formato texto, até
o dia 15 de agosto de 2021. Desta forma, este ponto de pauta tem como objetivo debater e
encaminhar o posicionamento da entidade acerca da temática. Foi ressaltado que a Seção
Local Campinas encaminhou via AGB Interseções um documento que compara as duas
versões da Proposta Preliminar. Após a apresentação, abriu-se para as contribuições das
Seções Locais. Flávia (SL Alfenas) - ainda não conseguiram fazer esse debate formalmente
em assembleia. Bruno (SL Aracaju) - discutiram esse ponto. As representantes da Seção
Local na comissão AGB Debate informaram na assembleia o processo, e indicaram que o
chamamento da DCN foi feito de maneira informal. Foi ressaltada a segunda proposta que
não foi viabilizada pela Seção Local pois não estão conseguindo reativar o GT de Educação.
A discussão entre os associados foi semelhante ao já colocado anteriormente: não
concordam com a forma como foi encaminhado o documento e indicam necessidade de
debater mais ampla e profundamente para construir um posicionamento sobre. Bruno (SL
Belo Horizonte) - o GT de Educação da Seção Local está debatendo o ponto. A proposta
dois é semelhante à um, porém a proposta um dá a entender que se trata de um tecnólogo
em geografia, e na proposta dois fica claro que é algo ainda pior, como um tecnólogo em
geoprocessamento. O processo de construção é bastante anti democrático, e o máximo que
a AGB conseguiria fazer no momento é apresentar o que já foi feito até o momento. A
Geografia talvez seja a área que tem a associação mais organizada, e se isso passar na
geografia, nas outras áreas também vai, então seria interessante entrar em contato em nome
da AGB com outras entidades de área para iniciar uma articulação. Iapony (SL Caicó) debateram e demonstraram muita preocupação com o tema, pois as mudanças vão atingir a
formação do geógrafo no Brasil. Indica a preocupação com a formação do bacharel, e a
possibilidade de ter uma formação ainda mais curta do que atualmente é, vai formar
profissionais cada vez mais precarizados. Otávio (SL Fortaleza) - pontua que essa pauta
deve ser prioritária da AGB a nível local e nacional. Tem indicativo de formar e fortalecer GT
de educação da Seção Local. Raisa (SL João Pessoa) - informa que debateram com resgate
do processo de construção da primeira proposta. Trazem enquanto proposta realizar
novamente a leitura e análise comparativa da primeira proposta e da proposta atual, com
leitura da carta produzida pela AGB, o que possibilita quem não está inteirado do assunto
compreender o tema. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - complementa fala: muitos
departamentos de geografia e programas de pós-graduação ficaram sabendo desse
movimento a partir da AGB, então a divulgação foi bem realizada, o que é importante ser
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ressaltado. Charlles (SL Niterói) - ressalta que é importante ver essa proposta preliminar
dois em relação às diferenças entre elas, resultado de intervenções. Nas passagens
colocadas, é possível ver o movimento político realizado, pois a proposta dois tem respostas
aos questionamentos colocados em relação à primeira. Encontraram a formação das
comissões do CNE que podem sinalizar quem são os interlocutores que vão trabalhar
diretamente na proposta. Sérgio Bruni é o presidente da comissão, um dos vice-reitores da
PUC Rio. O relator da proposta é o Joaquim Neto - físico da UnB, recém empossado no
Ministério da Educação. Há também um economista e um desembargador do Tribunal de
Justiça de SP. Temos quatro nomes de pessoas, que podem ser um caminho para pensar
como agir politicamente, ao invés de pensar em uma comissão, que é algo mais distante.
Propõe que precisam voltar a tornar público o que já foi produzido pela AGB, e mostrar as
ações tomadas pela entidade. Propõe também uma articulação de uma Campanha Nacional,
que pode ser em pequenos textos, pequenos vídeos informativos, o formato deve ser definido
ainda. Propõe também que a partir dos nomes apresentados, iniciar um diálogo com outras
áreas para tentar alguma ação via congresso nacional, para requisitar esclarecimentos pelos
deputados federais. Propõe também que não devemos cair numa esparrela de criar uma
proposta alternativa de DCN, pois não consideram isso possível - no ponto de vista da ação
política, fazer outra proposta não seria uma resolução para o problema. Dilermando (SL
Porto Alegre) - a leitura que foi feita no debate da Seção Local é que a intenção dessas
comissões são "passar a boiada" também na área da educação com uma proposta
deliberadamente neoliberal. Essa proposta número dois tem o mesmo escopo das demais
propostas do CNE com a atual configuração. A nova proposta é semelhante à anterior, mas
com algumas justificativas em relação à formação do tecnólogo, ou seja, é uma tentativa de
deixar a mesma proposta mais tragável. A ideia da formação do tecnólogo casa muito bem
com a demanda das universidades privadas e das universidades criadas pelo Reuni, com
núcleos comuns de formação. É grave a interferência que isso gera na autonomia
universitária, como se coubesse a uma resolução do CNE a contratação de professores e
formas de avaliação. Lembra da formulação da legislação de 1979, a "lei do geógrafo", que
acaba ainda hoje definindo os termos da formação do bacharel geógrafo, e é importante juntar
esforços para não deixar essas propostas passarem. Não tem uma proposta específica em
relação ao ponto, mas pensam que pode ser elaborado um documento pontuando as
contradições da proposta. Adrielle (SL Rio de Janeiro) - debateram o documento numa
reunião da Seção Local, e se opõe à proposta que poda a formação do geógrafo. Silvia (SL
São Paulo) - agradece às contribuições das Seções Locais Niterói e Porto Alegre. Ressalta
que estamos num momento em que estamos sendo tratorados com propostas. Em São Paulo
estão participando de uma articulação organizada pela pedagogia. Se colocam disponíveis
para participar de comissões. É necessário criar diálogo também com os estudantes. Gabriel
(SL Vitória) - informa que foi debatido o ponto na Seção Local, e todo o processo é
compreendido como avassalador. São totalmente contra, mas não conseguiram de ater muito
no documento apresentado como proposta, pois estavam se debruçando sobre a questão do
novo ensino médio. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - realiza a leitura das contribuições das
Seções Locais que encaminharam justificativa de ausência. SL Juiz de Fora - “a Proposta
Preliminar 2 repete o mesmo modus operandi da Proposta Preliminar 1. Além disso, informou
que o texto será discutido no âmbito do GT de Educação da SL-JF. A Seção Local aprovou
que há a necessidade de um posicionamento da entidade na mesma direção do que foi
realizado no momento da Proposta Preliminar 1, mas por falta de uma análise mais detalhada
pelos presentes da Proposta não foi possível tecer contribuições”. SL Campinas - “afim de
subsidiar a discussão a respeito da Orientação para as Diretrizes Curriculares de Geografia
— Proposta Preliminar 2, preparamos um documento divulgado em nossa página e no
Interseções, demonstrando que a segunda proposta apresentada ignora totalmente os
esforços de debate da AGB. Sugerimos requisitar novamente esclarecimentos junto ao CNE
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a respeito do processo de elaboração da proposta e requerer manifestação pública do
geógrafo Augusto César Pinheiro da Silva”. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - indica sobre
diálogo já estabelecido sobre a não construção de uma proposta alternativa, e o
posicionamento já foi esse no início do debate e esse deve ser mantido. Carla (SL Rio de
Janeiro) - pontua que a AGB Rio considera que o fato de essas propostas ainda estarem
sendo feitas nesses moldes mostra o total desapreço pela área em geral. Deve ser feita uma
divulgação de como esse processo está sendo construído de maneira autoritária, e vale uma
ação nesse sentido. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - lê as propostas: PROPOSTA 1: Entrar
em contato com outras entidades de área para iniciar uma articulação sobre o tema (SL Belo
Horizonte). PROPOSTA 2: Realizar novamente a leitura e análise comparativa da primeira
proposta e da proposta atual, com leitura da carta produzida pela AGB, o que possibilita quem
não está inteirado do assunto compreender o tema (SL João Pessoa) PROPOSTA 3: Voltar
a tornar público o que já é ação da AGB (como a discussão da primeira versão do DCN,
dentre outros) (SL Niterói). PROPOSTA 4: Campanha nacional de informação, evidenciando
como as políticas educacionais estão articuladas (SL Niterói) PROPOSTA 5: A partir da
articulação com as entidades que estão em processo de reformulação de suas diretrizes,
fazer contato com a comissão de educação visando uma audiência pública com o CNE (que
estão nas comissões) (via deputados nos quais podemos nos articular) (SL Niterói).
PROPOSTA 6: Não construir proposta alternativa, mas sim repudiar, ir contra o formato que
está sendo construído (SL Niterói). PROPOSTA 7: Documento que pontue as contradições
(limites e bizarrices) da proposta (SL Porto Alegre). Bruno (SL Belo Horizonte) - indica que
a proposta da Seção Local Belo Horizonte é parecida com uma de Niterói, e pode ser
incorporada a ela. Bruno (SL Aracaju) - considera que as propostas são complementares e
não excludentes. O importante é ver como viabilizar e operacionalizar. Lorena (DEN/SL João
Pessoa) - Indica que o debate não precisa se encerrar com a data colocada pelo CNE para
o envio de contribuições. Bruno (SL Belo Horizonte) - concorda que as propostas não são
excludentes, todas são coerentes com as falas e defesas, e deve ser avaliada a viabilização
das mesmas. Indica que pode retirar a proposta de Belo Horizonte (proposta 1) caso julgue
possível realizar as demais propostas. É importante pensar que para algumas áreas é
possível que seja de interesse da área uma formação mais voltada para um teor tecnicista.
Importante também pensar se vai ser mantida a mesma comissão na AGB para realizar as
tarefas aqui deliberadas ou se outra será criada. Marcos (SL Niterói) - ressalta a importância
da fala da Seção Local Belo Horizonte, que é necessário dialogar com outras entidades que
são contra as propostas. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - a comissão que foi criada já está
em atividade e funcionando, então talvez não seja interessante sobrecarregar a comissão. É
importante filtrar quais as demandas têm que ser realizadas até o dia 15/08 (data indicada na
chamada da DCN) e o que pode ser feito posteriormente. Carla (SL Rio de Janeiro) pensando numa possível campanha nacional de informação, talvez fosse interessante criar
um vídeo com o conteúdo da carta. PROPOSTA 8: Vídeo com falas/leituras da carta
previamente construída (dezembro de 2020). Dilermando (SL Porto Alegre) - indica que não
há uma proposta semelhante ao que foi realizado pela AGB em relação à primeira proposta.
Pode ser feito algo também no estilo da divulgação do Instagram da Seção Local São Paulo,
com "cards" do conteúdo produzido. Bruno (SL Belo Horizonte) - lembra que tem outra
proposta da Seção Local Belo Horizonte: Na medida em que a proposta dois é a mesma da
proposta um com alguma reformulação de forma, e não de conteúdo, o que foi produzido pela
AGB ainda é pertinente enquanto crítica. Indicariam um parágrafo que indica o reenvio da
mesma proposta. PROPOSTA 9: A partir da proposta 1 ser a mesma da proposta 2, a crítica
é a mesma. Para o CNE a carta encaminhada seria uma nova submissão (SL Belo Horizonte).
Lorena (DEN/SL João Pessoa) - indica que a comissão não teve condições ainda de debater
o tema, e indica que provavelmente a comissão não tem condições de fazer um documento
até a data indicada. Relata sobre o processo de construção da carta e coloca em questão se
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o documento será reencaminhado com as mesmas assinaturas ou não. Raisa (SL João
Pessoa) - pontua que a proposta 9 é semelhante à proposta da Seção Local João Pessoa.
Bruno (SL Belo Horizonte) - pontua que as propostas de leitura e reencaminhamento podem
ser a mesma. Dilermando (SL Porto Alegre) - retoma a carta, e lembra do título que
demonstra que tem trechos que estão datados. Deve ser reformulada uma parte apenas em
relação ao momento. Acredita ser inviável entrar em contato com todas as pessoas que
assinaram, mas é possível manter os tópicos gerais com alterações no texto para reforçar os
motivos de submeter novamente a carta. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - reitera que o
documento é uma organização da AGB, mas decidiram no momento manter o título "Carta
aberta da comunidade geográfica" para dar mais peso ao conteúdo. REFORMULAÇÃO DA
PROPOSTA 9: A partir da proposta preliminar 1 ser a mesma da proposta preliminar 2, a
crítica é a mesma. Para o CNE a carta encaminhada seria uma ressubmissão. Realização de
uma atividade de leitura crítica e comentada, comparando os dois documentos. Em relação
ao documento, que seja já divulgado para novas assinaturas, o documento deve ser alterado
com uma introdução explicando o porquê da ressubmissão (SL Belo Horizonte). Marcos (SL
Niterói) - reforça a proposta da Seção Local Porto Alegre. Se fizer outra carta, deve ser feito
outro processo de construção e assinaturas. Reitera que a construção do processo de
construção da DCN caso seja feita deve ser feita quando a pandemia não for mais um risco.
Charlles (SL Niterói) - indica que caso seja possível, é interessante fazer contato com
alguma entidade próxima, como ANPEGE ou CONEEG pode ser possível que eles também
subscrevam o documento. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - REDAÇÃO DA PROPOSTA 10:
Redigir um documento assinado pela AGB Nacional e Seções Locais a ser encaminhado ao
CNE sobre a alteração das DCNs. Buscar assinatura da ANPEGE e CONEEG (SL Porto
Alegre e Niterói). Raisa (SL João Pessoa) - coloca em questão quem iria redigir esse
documento. Dilermando (SL Porto Alegre) - esclarece que seria o próximo passo a ser
definido. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - lê novamente as propostas para ver o que será
mantido ou não. PROPOSTA 1 - mantida. PROPOSTA 2 - juntada à proposta 4 e 9.
PROPOSTA 3 - mantida. PROPOSTA 4 - mantida. PROPOSTA 5 - mantida. PROPOSTA 6
- é uma proposta de posicionamento político da entidade, não necessariamente uma proposta
a ser executada. PROPOSTA 7 - mantida. PROPOSTA 8 - agregada à 4. PROPOSTA 9 mantido e reformulada: Realização de uma atividade de leitura crítica e comentada,
comparando as duas propostas (2020 e 2021), a ser realizada no dia 14/08. Em relação ao
documento a ser encaminhado ao CNE, considerando que ambas as propostas têm o mesmo
teor, manter o que já foi submetido (com uma introdução contextualizando) e que este já
divulgado para novas assinaturas (antes da atividade do dia 14/08) (SL Belo Horizonte e João
Pessoa). PROPOSTA 10 - mantida. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - Abre para votação.
Raisa (SL João Pessoa) - propõe que a votação seja feita depois de realizar a separação
das atividades que devem ser feitas antes do dia 15 e que podem ser realizadas
posteriormente. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - propostas que não são imediatas: 1 e 5.
Propostas que são imediatas: 3, 4, 6, 7, 9 e 10. Primeiro vamos votar as mais urgentes e
depois votamos as demais. VOTAÇÃO: PROPOSTA 3: Voltar a tornar público o que já é ação
da AGB (como a discussão da primeira versão do DCN, dentre outros) (SL Niterói).
APROVADA (10 votos a favor: Seções Locais Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte, Caicó, João
Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória; 01 ausência: Seção Local
Fortaleza). Responsável: Todas as Seções Locais devem realizar. A DEN irá encaminhar
via AGB Interseções os materiais produzidos pela AGB Nacional acerca do debate das DCNs.
PROPOSTA 4: Campanha nacional de informação, evidenciando como as políticas
educacionais estão articuladas (diferentes instrumentos: áudio, texto e visual). Vídeo com
falas/leituras da carta previamente construída (dezembro de 2020) (SL Niterói e Rio de
Janeiro). APROVADA (10 votos a favor: Seções Locais Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte,
Caicó, João Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória; 01 ausência:
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Seção Local Fortaleza). Responsável: Seções Locais Rio de Janeiro e Niterói (a DEN
enviará uma chamada via AGB Interseções para as Seções Locais interessadas em compor
o coletivo). PROPOSTA 6: Posicionamento: não construir proposta alternativa, mas sim
repudiar, ir contra o formato que está sendo construído. Não enviar proposta ao CNE. (SL
Niterói). APROVADA (10 votos a favor: Seções Locais Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte,
Caicó, João Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória; 01 ausência:
Seção Local Fortaleza). PROPOSTA 7: Construção de um documento que pontue as
contradições e limites da proposta preliminar 2 (SL Porto Alegre). APROVADA (10 votos a
favor: Seções Locais Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte, Caicó, João Pessoa, Niterói, Porto
Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória; 01 ausência: Seção Local Fortaleza).
Responsável: Seções Locais Porto Alegre e Belo Horizonte (a DEN enviará uma chamada
via AGB Interseções para as Seções Locais interessadas em compor o coletivo). PROPOSTA
9: Realização de uma atividade de leitura crítica e comentada, comparando as duas
propostas (2020 e 2021), a ser realizada no dia 14/08. Modificação da redação: Foi retirado
trecho "Em relação ao documento a ser encaminhado ao CNE, considerando que ambas as
propostas têm o mesmo teor, manter o que já foi submetido (com uma introdução
contextualizando) e que este já divulgado para novas assinaturas (antes da atividade do dia
14/08)". APROVADA (10 votos a favor: Seções Locais Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte,
Caicó, João Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória; 01 ausência:
Seção Local Fortaleza). Proposta 10: Redigir um documento, reafirmando a carta aberta
encaminhada em dezembro de 2020, assinado pela AGB Nacional e Seções Locais a ser
encaminhado ao CNE sobre a alteração das DCNs. Buscar assinatura da ANPEGE e
CONEEG (SL Porto Alegre e Niterói). Raisa (SL João Pessoa) - apresenta dúvida sobre a
proposta. É outro documento diferente da proposta anterior? Coloca mais dúvida: seria
anexada então a carta anterior, ou seria feita apenas uma menção? São dois documentos ou
apenas um? Marcos (SL Niterói) - coloca que realmente não precisa ter dois documentos.
O que precisamos avaliar é se nestes 15 dias que temos até o envio do documento ao CNE,
se conseguimos produzir outro manifesto tão amplo como foi o primeiro. Admitindo a
incapacidade disso, a proposta é fazer um outro documento subscrevendo aquele manifesto
para enviarmos ao CNE. Dilermando (SL Porto Alegre) - vê que a proposta 9 é contraditória
à proposta 10. A proposta é fazer um documento reafirmando todas as solicitações da carta
aberta encaminhada em dezembro de 2020, apenas contextualizando que não mudou nada,
tendo em vista que não é possível conseguir 2.443 assinaturas novamente no tempo
disponível. Sugere que a ANPEGE e CONEEG também assinem o documento. Bruno (SL
Belo Horizonte) - propõe que a proposta 10 seja incorporada à proposta 9, que já foi
aprovada. Dilermando (SL Porto Alegre) - sugere que seja retirado na proposta 9 a parte
que se refere às assinaturas, e mantém a proposta 10. REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA
09: Realização de uma atividade de leitura crítica e comentada, comparando as duas
propostas preliminares (2020 e 2021), a ser realizada no dia 14/08 (sábado) (SL João Pessoa
e Belo Horizonte). Votação da proposta 10: APROVADA (10 votos a favor: Seções Locais
Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte, Caicó, João Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
São Paulo e Vitória; 01 ausência: Seção Local Fortaleza). PROPOSTA 1: Entrar em contato
com outras entidades de área para iniciar uma articulação sobre o tema (SL Belo Horizonte).
Sim (1): Alfenas, Aracaju, BH, Caicó, João Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São
Paulo, Vitória. Ausente: Fortaleza. APROVADA (10 votos a favor: Seções Locais Alfenas,
Aracaju, Belo Horizonte, Caicó, João Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo
e Vitória; 01 ausência: Seção Local Fortaleza). PROPOSTA 5: A partir da articulação com as
entidades que estão em processo de reformulação de suas diretrizes, fazer contato com a
comissão de educação visando uma audiência pública com o CNE (que estão nas comissões)
(via deputados nos quais podemos nos articular) (SL Niterói). APROVADA (09 votos a favor:
Seções Locais Alfenas, Aracaju, Belo Horizonte, Caicó, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
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São Paulo e Vitória; 01 abstenção: Seção Local João Pessoa; 01 ausência: Seção Local
Fortaleza). Lorena (DEN/SL João Pessoa) - pede para Charlles pontuar novamente quais
as áreas que também estão no processo com comissão formada. Charlles (SL Niterói) Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Moda, Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia. Vai enviar por e-mail as comissões, nomes dos integrantes e números dos
processos que estabelecem a comissão. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - agora que as
propostas estão aprovadas, deve ser definido como será viabilizado. Propõe intervalo de
cinco minutos.
INTERVALO 18H25 - 18H30.
Lorena (DEN/SL João Pessoa) - faz uma chamada para ver se todos retornaram. Agora
precisamos viabilizar as propostas. PROPOSTA 1: sobre o contato com outras entidades,
acredita que pode ser responsabilidade da DEN, pois há um grupo de whatsapp com
representantes de outras entidades vinculadas à educação. Lorena se coloca para fazer esse
contato. Responsável: a DEN iniciará a articulação. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROPOSTA 3: Lorena (DEN/SL João Pessoa) - acredita que é um papel de todas as Seções
Locais. Pode ser encaminhado por e-mail via AGB Interseções e cada Seção Local fica
responsável por publicizar o que foi feito, e isso também pode ser reforçado na atividade que
vai ocorrer dia 07/08. Dilermando (SL Porto Alegre) - concorda que seja uma questão mais
geral de todas as Seções Locais. Responsável: Todas as Seções Locais devem realizar.
A DEN irá encaminhar via AGB Interseções os materiais produzidos pela AGB Nacional
acerca do debate das DCNs. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSTA 4: Adrielle
(SL Rio de Janeiro) - se disponibiliza, e acha que deve ser criado um grupo para viabilizar.
Ronald (SL Niterói) - pontua que quando a proposta surgiu na assembleia da Seção Local,
a ideia era que todas as Seções Locais fariam essas ações. Não foi pensada a criação de
uma comissão a parte, mas que as Seções Locais dialogassem com a comissão já existente.
A intenção era provocar as Seções Locais para realizar atividades relacionadas à temática.
Ronald (SL Niterói) - reitera que diferentemente do que aconteceu no estado do Rio,
nacionalmente o diálogo provavelmente é mais complicado de ser estabelecido pelos partidos
que estão nas comissões. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - fica como tarefa para elaborar
mais, e retomar na próxima RGC para ver a que ponto está. Dilermando (SL Porto Alegre)
- se propõe a construir. Bruno (SL Belo Horizonte) - se disponibiliza caso seja construído
um documento em conjunto sem necessidade de mais reuniões. Lorena (DEN/SL João
Pessoa) - indica que o documento encaminhado por Campinas e ações realizadas por eles
indicam que eles podem ter interesse. Vai ser encaminhado no interseções sobre
possibilidade de compor comissão. PROPOSTA 9: alguém precisa organizar a atividade.
Sugere que seja feito no mesmo formato da atividade anterior divulgando para toda a
comunidade geográfica e fazer a atividade no google Meet com inscrições e posteriormente
disponibilizar no canal do YouTube da AGB nacional. Raisa (SL João Pessoa) - se coloca à
disposição. Bruno (SL Belo Horizonte) - podem fazer as coisas operacionais durante essa
semana e divulgam após a realização da atividade do PNLD. Responsável: Seções Locais
João Pessoa e Belo Horizonte com o suporte técnico da DEN. Lorena (DEN/SL João
Pessoa) - abre a discussão para o encaminhamento da execução da PROPOSTA 10: Bruno
(SL Belo Horizonte) - indica que o documento deve ficar pronto antes do dia 14 pois se for
solicitar a assinatura das outras entidades, eles têm que ter acesso ao texto. Dilermando (SL
Porto Alegre) - a Seção Local fez parte da proposta, mas concorda com Raisa que de que a
comissão que já elaborou a carta poderia pensar em como colocar esse texto, pois se trata
apenas de uma reiteração do mesmo conteúdo. Bruno (SL Belo Horizonte) - indica que o
documento deve ficar pronto antes do dia 14 pois se for solicitar a assinatura das outras
entidades, eles têm que ter acesso ao texto. Dilermando (SL Porto Alegre) - a Seção Local
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fez parte da proposta, mas concorda com Raisa que de que a comissão que já elaborou a
carta poderia pensar em como colocar esse texto, pois se trata apenas de uma reiteração do
mesmo conteúdo. Lorena (DEN/SL João Pessoa) - afirma que a DEN se dispõe a realizar
tal demanda. Responsável: a DEN redigirá o documento, fará a articulação com a
ANPEGE e CONEEG e encaminhará para o CNE. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROPOSTA 1: Entrar em contato com outras entidades de área para iniciar uma articulação
sobre o tema (SL Belo Horizonte). Sim (1): Alfenas, Aracaju, BH, Caicó, João Pessoa, Niterói,
Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória. Ausente: Fortaleza. Responsável: a DEN
iniciará o diálogo. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSTA 5: A partir da articulação
com as entidades que estão em processo de reformulação de suas diretrizes, fazer contato
com a comissão de educação visando uma audiência pública com o CNE (que estão nas
comissões) (via deputados nos quais podemos nos articular) (SL Niterói). Responsável:
todas as Seções Locais. APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO 5. Número temático Terra Livre: Políticas educacionais contemporâneas: o
ensino de Geografia sob ameaça (1988-2021)
Lorena (DEN/SL João Pessoa) - apresenta o ponto: Comissão de Trabalho AGB Debate
"Políticas educacionais contemporâneas: o ensino de Geografia sob ameaça (1988-2021)",
formada pelas Seções Locais Aracaju, Belo Horizonte, Fortaleza, Juiz de Fora, São Paulo e
Niterói propõe a construção de um número temático da Terra Livre, a partir do tema "Políticas
educacionais contemporâneas: o ensino de Geografia sob ameaça (1988-2021)". Todo o
processo de construção do número temático será realizado entre a Comissão de Trabalho
AGB Debate e o Coletivo de Publicações da DEN. Foi deliberado na 136ª RGC (Fortaleza,
janeiro de 2019), além de edições com os temas dos encontros nacionais da AGB, as Seções
Locais podem propor chamadas temáticas a serem aprovadas em RGC. Bruno (SL Aracaju)
- a Seção Local concorda e aprova, mas não conseguiram debater com profundidade, porém
fizeram parte da proposta. Bruno (SL Belo Horizonte) - proposta aprovada pela Seção Local.
Iapony (SL Caicó) - informa que debateram na Seção Local sobre a importância da Terra
Livre e aprovam a proposta. Raisa (SL João Pessoa) - debateram e acharam bem
interessante a proposta, mas a Seção Local tem algumas preocupações: a questão dos
pareceristas pode sobrecarregar o Coletivo de Publicações. Deve ser feito um contato com
os pareceristas indicados (ad hoc) para conscientizá-los do escopo da TL e da AGB. Charlles
(SL Niterói) - aprova a proposta e pontua a importância do que foi levantado pela Seção
Local João Pessoa.Isaac (SL Porto Alegre) - debateram e aprovaram o ponto. Surgiu a
preocupação em relação aos pareceristas, que apenas uma pessoa da Seção Local está no
conselho científico e questionou como é definido o mesmo. Adrielle (SL Rio de Janeiro) proposta aprovada pela Seção Local. Fábio (SL São Paulo) - proposta aprovada pela Seção
Local. Gabriel (SL Vitória) - proposta aprovada pela Seção Local. Otávio (SL Fortaleza) proposta aprovada pela Seção Local. Destaca que é necessário um forte apoio dos
proponentes e das Seções Locais em geral, pois é necessário mais pareceristas. Lorena
(DEN/SL João Pessoa) - explica sobre o momento em que foi criado o conselho científico da
Terra Livre, informando que o mesmo foi aprovado inicialmente na 136ª RGC (janeiro de
2019, em Fortaleza/CE). Na RGC seguinte foram aprovados novos nomes indicados pelas
Seções Locais. Ressalta que é importante indicar pessoas que compreendem a entidade e
também que de fato dão pareceres. O conselho atualmente funciona, mas normalmente
recorremos a pareceristas ad hoc, apesar de não concordar exatamente com essa lógica,
mas a demanda não permite que não iremos recorrer. Esclarece também que quando foi
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conversada a proposta na comissão, foi indicado que a mesma deverá encaminhar os artigos
aos pareceristas. Isaac (SL Porto Alegre) - informa que o Boletim Gaúcho de Geografia está
atrasado por conta dos pareceristas que não respondem e/ou atrasam a emissão dos
pareceres. Rachel (DEN/SL Fortaleza) - indica que apesar de ter sido renovado o quadro de
pareceristas, ainda é uma relação complicada. Temos que recorrer a muitos pareceristas ad
hoc, e é difícil manter a revista com um escopo coerente. Lorena (DEN/SL João Pessoa) ressalta que as Seções Locais Juiz de Fora e Campinas enviaram contribuições. SL Juiz de
Fora - “número temático Terra Livre: A Seção Local considera como importante a proposição
da Comissão de trabalho AGB Debate em expandir os diálogos sobre políticas educacionais
e o impacto ao ensino de Geografia. A SL-JF soma-se ao seu GT de Educação e aprova a
proposta”. SL Campinas - “aprova a sugestão de número temático da Terra Livre com o tema
“Políticas educacionais contemporâneas: o ensino de Geografia sob ameaça (1988-2021)”.
APROVADO COM RESSALVAS. 10 votos a favor: Seções Locais Aracaju, Belo Horizonte,
Caicó, Fortaleza, João Pessoa, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória; 01
ausência: Seção Local Alfenas). A ressalva feita é sobre a construção do número temático
seja feito com apoio da comissão que propôs, com indicação de pareceristas. Lorena
(DEN/SL João Pessoa) - ainda sobre publicações, destaca que a Seção Local Campinas
trouxe a seguinte contribuição: “a AGB-Campinas gostaria de sugerir, finalmente, a realização
de um Fórum de Editores, coordenado pelo Coletivo de Publicações da DEN, ainda em 2021”.
Como encaminhamento, a DEN propõe que este seja um ponto de pauta da próxima RGC.
O coletivo de publicações se compromete a construir uma proposta de pauta e encaminhar
na convocatória da RGC. Encaminhamento aprovado.
Definição da próxima RGC Extraordinária: 06 e 07 de novembro de 2021.
Encerramento: 19h35
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Relatório de Prestação de Contas – Período de março a junho de 2021
A atual gestão da DEN (2020/2022) informa aos associados as movimentações financeiras
das contas da AGB Nacional no último trimestre (entre os meses de março e junho). Conforme
informado na última prestação de contas (trimestre: janeiro, fevereiro, março), o caixa total da AGB
Nacional era de R$ 128.680,02, distribuídos da seguinte forma: R$ 29.038,96 (Conta 34.067-7); R$
21.036,44 (Conta 34.068-5)1 e R$ 78.604,62 (Caixa tesouraria). Esclarecemos que o valor é
referente à data de 08/03/2021, última movimentação descrita.
Informamos que após o avanço dos processos de regularização da AGB Nacional perante
a receita, no dia 18/06/2021 o coletivo teve acesso às contas bancárias da entidade junto ao Banco
do Brasil. Dessa forma, apresentamos nesta prestação o saldo atualizado contas bancárias que se
encontravam sem movimentação desde o início desta gestão. O valor em caixa para o
encerramento desta prestação é de R$ 119.197,89, distribuídos da seguinte forma: R$ 28.764,32
(Conta 34.067-7); R$ 21.119,33 (Conta 34.068-5 ) e R$ 69.595,00 (Caixa tesouraria).
Informamos que as entradas totalizaram R$ 2.569,36, sendo R$ 2.553,00 oriundos das
alíquotas depositadas pelas Seções Locais referentes ao Fórum de Políticas Financeiras realizado
de março e a RGC de abril (conforme apresentada no demonstrativo em anexo). Relata-se também
o valor de R$ 16,36 referentes a rendimentos de poupança da pequena parte do montante do Caixa
da Tesouraria alocados na conta do 1º Tesoureiro da DEN.
As despesas do período totalizam R$ 11.458,52, distribuídas da seguinte forma: R$
7.858,52 de salários e encargos trabalhistas do secretário da AGB Nacional; R$ 33,74 de despesas
com correios; R$ 396,80 para despesas com cartórios; R$ 579,46 em despesas com a manutenção
dos sites da AGB; R$ 2.000,00 de despesa com a atualização e manutenção do servidor da revista
Terra Livre; R$ 600,00 de gastos com a Receita Federal associado ao processo de regularização
da entidade junto ao órgão.
Destacamos ainda que: 1. Os gastos aqui apresentados para com a Receita Federal
representam apenas uma parte do todo que será destinado para este fim, conforme exposto em
RGC. 2. O valor com a manutenção e atualização do servidor da revista Terra Livre aqui descrito
aplica-se somente ao montante inicial, conforme orçamento apresentado e aprovado na última
RGC, haverá ainda prestações mensais de R$ 100,00 associados ao suporte técnico da prestadora
do serviço contratada. 3. Grande parte da despesa com cartório refere-se à renovação do certificado
digital, arquivo eletrônico exigido para ter acesso a uma série de processos junto aos órgãos do
governo, dentre eles a própria Receita Federal.
Coletivo de Tesouraria

Os saldos apresentados na prestação anterior quanto as contas do Banco do Brasil se constituíam em
estimativas, tendo em vista que estávamos sem acesso.
1
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RESUMO FINANCEIRO:
Receitas
Alíquotas SL
Rendimento poupança

2.569,36
2.553,00
16,36

Despesas
Despesas com correios
Despesas de cartório
Salários e encargos trabalhistas (secretário)
Sites
Terra Livre
IRPF / Receita Federal

-11.468,52
33,74
- 396,80
- 7.858,52
- 579,46
- 2.000,00
- 600,00

Resultado do período

- 8.899,16

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:
CAIXA TESOURARIA[1]

DATA

CATEGORIA

COMENTÁRIO
Saldo anterior
22/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota SL Fortaleza
23/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota SL ABC
23/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota SL São Paulo
Alíquota SL Belo
25/mar ALÍQUOTA SL
Horizonte
26/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota Sl Juiz de Fora
26/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota SL Porto Alegre
26/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota Sl Rio
26/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota Sl Vitória
26/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota Sl João Pessoa
26/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota SL Campinas
26/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota Sl Niteroi
Salário secretário AGB
SALÁRIOS E ENCARGOS
26/mar
Nacional - Caio Tedeschi TRABALHISTAS (Secretário)
Abr/2021
29/mar ALÍQUOTA SL
Alíquota SL Aracaju
05/abr ALÍQUOTA SL
Alíquota SL Alfenas
Rendimento poupança
08/abr RENDIMENTO
19/abr DESPESAS COM CORREIOS Serviços de correio

RECEITA DESPESA SALDO
78.492,16
78.492,16
22,00
78.514,16
208,00
78.722,16
192,00
78.914,16
50,00

78.964,16

78,00

79.042,16
79.479,16
79.567,16
79.615,16
79.707,16
79.747,16
79.915,16

437,00

88,00
48,00
92,00

40,00
168,00

77.296,32
2.618,84
154,00
385,00
1,96
33,74

77.450,32
77.835,32
77.837,28
77.803,54
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19/abr DESPESAS DE CARTÓRIO
20/abr ALÍQUOTA SL
22/abr
22/abr
23/abr
23/abr
23/abr
23/abr
23/abr
23/abr
23/abr
23/abr
26/abr

ALÍQUOTA SL
RENDIMENTO
ALÍQUOTA SL
ALÍQUOTA SL
ALÍQUOTA SL
ALÍQUOTA SL
ALÍQUOTA SL
ALÍQUOTA SL
ALÍQUOTA SL
ALÍQUOTA SL
RENDIMENTO

Taxas de cartório
Alíquota SL Tefé
Alíquota Sl Marechal
Cândido Rondon
Rendimento poupança
Alíquota SL São Paulo
Rendimento poupança
Alíquota Sl Caicó
Alíquota SL Rio de Janeiro
Alíquota SL Fortaleza
Alíquota Sl João Pessoa
Alíquota SL BH
Alíquota SL Aracajú
Rendimento poupança

Salário secretário AGB
SALÁRIOS E ENCARGOS
29/abr
Nacional - Caio Tedeschi TRABALHISTAS (Secretário)
Maio/2021
03/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
05/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
10/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
12/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
20/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
24/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
24/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
24/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
26/mai RENDIMENTO
Rendimento poupança
28/mai

31/mai
01/jun
02/jun
07/jun
14/jun

IMPOSTO DE RENDA

6,80
95,00

15/jun
21/jun RENDIMENTO

SITES

21/jun
22/jun RENDIMENTO
23/jun RENDIMENTO

77.963,74

72,00
0,03
64,00
0,64
185,00
48,00
60,00
14,00
18,00
35,00
1,51

77.963,77
78.027,77
78.028,41
78.213,41
78.261,41
78.321,41
78.335,41
78.353,41
78.388,41
78.389,92
75.771,08
2.618,84

75.771,32
75.771,93
75.774,62
75.774,82
75.774,97
75.775,12
75.775,27
75.776,58
75.778,09

0,24
0,61
2,69
0,20
0,15
0,15
0,15
1,31
1,51

DARFs envio de declarações
IR pendentes

Salário secretário AGB
SALÁRIOS E ENCARGOS
Nacional - Caio Tedeschi TRABALHISTAS (Secretário)
Junho/2021
RENDIMENTO
Rendimento poupança
0,25
DESPESAS DE CARTÓRIO
Certificado Digital AGB
RENDIMENTO
Rendimento poupança
3,42
RENDIMENTO
Rendimento poupança
0,03
REVISTA TERRA LIVRE

77.796,74
77.891,74

Serviço atualização Revista
Terra Livre
Rendimento poupança
0,19
Renovação hospedagem site
AGB
Rendimento poupança
0,19
Rendimento poupança
1,13

600,00

75.178,09
72.559,25

2.618,84
390,00

2.000,00

72.559,50
72.169,50
72.172,92
72.172,95
70.172,95
70.173,14

579,46

69.593,68
69.593,87
69.595,00
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SALDOS FINANCEIROS:
Conta Corrente
Saldo
Conta 34.067-7 (AGB NACIONAL) 28.764,32
Conta 34.068-5 (AGB NACIONAL) 21.119,33
Caixa tesouraria
69.595,00
Saldo Mar/2021
119.478,65
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