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CONVOCATÓRIA DA 137ª RGC
São Paulo, 29 de março de 2019.
Às Seções Locais da
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS – AGB
De acordo com o Estatuto da Associação dos Geógrafos Brasileiros, está convocada a
realização da 137ª Reunião de Gestão Coletiva, a ocorrer entre os dias 26, 27 e 28 de
abril de 2019 em Belo Horizonte (MG). A reunião será realizada na Escola Municipal
Belo Horizonte, localizada na Av. José Bonifácio, 189 - São Cristóvão, Belo
Horizonte - MG, CEP: 31210-690.
1.CREDENCIAMENTO – a partir das 9h
As Seções Locais que comparecerem à 137a RGC deverão credenciar-se, no início
desta reunião, junto à Diretoria Executiva Nacional da AGB, apresentando os
seguintes documentos:

a. Ata da Assembleia Geral onde ocorreu a indicação do delegado, com
respectiva lista de associados presentes;
b. 3as vias dos talões de pagamento das anuidades recolhidas no período entre a
última prestação de contas e o início da 137a RGC;
c. Comprovante de depósito do pagamento da alíquota de 20% do valor das
anuidades recolhidas no período entre a última prestação de contas e o início
da 137ª RGC;
d. Relatório de prestação de contas das locais;
e. Relação dos integrantes da Diretoria Local empossada com os respectivos
contatos. As SLS que não apresentarem os documentos relacionados não tem
direito a voto, de acordo com o estatuto da Associação.
As Seções Locais que não enviarem delegados à 137a RGC deverão encaminhar para
a Diretoria Executiva Nacional, por correio eletrônico e comum, conforme o caso, os
seguintes documentos:
a. Carta de justificativa de ausência e contribuições aos debates da 137a RGC;
b. Relatório de atividades do período entre a última prestação de contas e o início
da 137a RGC;
c. 3as vias dos talões de pagamento das anuidades recolhidas no período entre a
última prestação de contas e o início da 137a RGC;
d. Comprovante de depósito do pagamento da alíquota de 20% do valor das
anuidades recolhidas no período entre a última prestação de contas e o início
da 137a RGC.
e. Envio do relatório de prestação de contas da local.
Conta para depósito – Banco do Brasil. Ag. 3559-9. Conta corrente: 34.067-7
2. PAUTA
A pauta da 137a Reunião de Gestão Coletiva será composta pelos seguintes eixos
organizados conforme aproximação temática:
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1. Abertura
- Aprovação da Ata da 136ª RGC (Fortaleza, CE).
2. Informes das Locais
- Relato das Seções Locais informando as condições políticas e orgânicas da entidade
e considerando: a periodicidade e dinâmica das reuniões da SL, lista com número de
participantes, perfil dos sócios, embates sociais e políticos que a SL vivência e como a
AGB tem se inserido nos processos relatados do ponto de vista de ações gerais. O
ponto objetiva também construir a partir da atuação das Seções Locais uma análise de
conjuntura da realidade local/nacional, especialmente da SL que sedia a reunião.
3. Comunicações
- Informes pela DEN e pelas Seções Locais de articulações junto a outras entidades e
encontros setoriais;
- Devolutiva dos delegados/representantes indicados pela AGB via seção local aos
eventos e representações;
- Relatório sobre a participação da AGB no EGAL (09 a 12 de abril de 2019).
4. Relação Locais-Nacional
- Contribuições das SLs a respeito da construção nacional da AGB de forma mais
efetiva, a partir dos trabalhos realizados pelas locais: construções de pautas nacionais
e propostas para fortalecimento das SLs a partir dos princípios da entidade;
- Outras questões propostas pelas SLs.
5. Prestação de Contas e Política Financeira
- Prestação de contas DEN - biênio 2018/2020 (período entre janeiro e abril de 2019);
- Em anexo encontra-se um informe do Coletivo de Tesouraria da DEN sobre a
solicitação de auxílio financeiro por parte das SLs para participação na 137ª RGC.
6. XX Encontro Nacional de Geógrafos
- Definição da cidade sede do XX Encontro Nacional de Geógrafos;
- Definição da realização ou não do XX Encontro Nacional de Geógrafos, caso não
haja candidatura por parte das SL.
7. Publicações
- Possibilidade de retirada das chamadas para submissão de artigos e transformação
em fluxo contínuo;
- Cada Seção Local deverá indicar no máximo três membros para compor o conselho
científico da Terra Livre.
8. Fala Professor(a)!
- Relato da Seção Local sede (SL Belo Horizonte);
- Relato das comissões (responsáveis pelas comissões para o contato: email e
telefone);
- Indicação de nomes para composição da Mesa I “Diante do neoconservadorismo e o
neoliberalismo: uma educação crítica será possível?”. A mesa será composta por um
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professor universitário, um professor da educação básica, um estudante de graduação
e um membro da AGB como mediador/provocador. Os nomes que serão deliberados
deverão ser indicação de uma única Seção Local, sem desmembrar propostas (por
exemplo, formar a atividade com um indicado por cada Seção Local);
- Indicação de nomes para composição da atividade de abertura “Fala Professor (a)”,
que terá como tema “A prática do(a) professor(a) à margem: resistências, saberes e
poderes”. O perfil dos membros deverá ser: um estudante de graduação em Geografia
que quando secundarista participou de movimentos ligados a educação, um membro
da AGB e um professor da educação básica que seja integrante de algum movimento
relacionado à educação.

9. Relação AGB-Estado
- Regularização da AGB Nacional perante a Receita Federal;
- Relatos das SLs e dos GTs a respeito da representação da AGB em espaços
institucionais; andamento dos processos de regularização das SLs (cartório, estatuto,
CNPJ e receita); Questões propostas pelas SLs.

10.

Assuntos profissionais

- Aprovação do documento elaborado pela SL Rio de Janeiro e socializado via
interseções destinado as empresas públicas e instituições acerca da importância dos
geógrafos e da atuação profissional dos mesmos.
11.

Grupos de Trabalho

- Relato da dinâmica de organização dos GT (periodicidade das reuniões, quantidade
de membros atuantes, principais interlocutores etc.);
-Relato da atuação junto a SL (atividades realizadas como mesas);
-Relato da atuação junto a outras entidades (assinatura a documentos/notas/moções,
participação em encontros e mesas etc.);
- Articulação com outros GTs;
- Que as SL apresentem a situação dos GTs que estão ativos: quais os GTs, as ações
desempenhadas, formas de organização e contatos de pessoas que os compõem.
Estas informações servirão para tentar promover uma articulação entre os GTs das
SL. As SL devem entregar um documento com estas informações também no
credenciamento.
12.

Formato da RGC

- Gostaríamos que as SL debatessem em suas assembleias e reuniões o modelo atual
das RGCs, de forma que pensássemos em propostas mais objetivas que
melhorassem a relação tempo/debate dos pontos apresentados. Algumas questões
que colocamos são: 1) Deliberar por um teto para o encerramento da reunião todos os
dias; 2) Começar a reunião na sexta-feira dificulta a participação de trabalhadoras e
trabalhadores nos debates como delegadas e delegados; 3) Como está a participação
de pessoas associadas que não fazem parte da diretoria da SL nas RGC; 4) Outra
questão pontuada pelas SL.
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13.

Série Documental proposta pela SL ABC

- A SL ABC, por meio de sua direção e associados, procuram dar continuidade a
uma série documental que resguarda a história e memória da entidade após 40
anos do III ENG, realizado em Fortaleza no ano de 1978 (AGB 78 - assim se
passaram 40 anos). Nesses dois últimos anos a SL vem encaminhando para as
RGC, a proposta de continuidade das gravações do documentário, entendendo
que é de interesse da AGB e seus associados a reconstrução histórica desse
momento para a História do Pensamento Geográfico brasileiro e para a memória
da entidade. Dessa forma, pedimos para que as SL assistam o documentário e
discutam a possibilidade de apoio financeiro ou não da entidade e também levem
para a 137ª RGC outras formas de contribuições para a continuidade da série
documental audiovisual, como: oferecer estrutura para reuniões, gravações e
acomodações; formas de captação financeira; propostas de divulgação; envio de
fotos, documentos e relatos sobre o tema; indicação de nomes de pessoas que
possam contribuir com a reconstrução histórica e para diferentes visões de 78;
nomes de interessados a participarem da construção e planejamento do projeto.
Nas atas das RGC 135ª e 136ª as SL podem acompanhar os debates realizados
sobre o ponto. As atas estão disponíveis no site da AGB:
https://www.agb.org.br/atas/.
Link do documentário:
https://www.youtube.com/watch?v=NeoYttQmOjw
Orçamento:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poXGixEHfyys7cskiOyR7w9a2Way5TNqrruL
4n8MRfM/edit?usp=sharing

14.

Outros Assuntos

Assuntos não contemplados na pauta. Qualquer associado pode apresentar uma
proposta de discussão que não está contemplada nesta pauta. Caso a Assembleia
julgue pertinente, a proposta será tema de debate.
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ANEXO

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional
Coletivo de Tesouraria

O Coletivo de Tesouraria da Diretoria Executiva Nacional, mantendo sua política
de transparência esclarece as formas de apoio à participação das seções locais em
Reunião de Gestão Coletivas (RGCs):
As seções locais que julgarem necessário a solicitação de auxílio financeiro da
Nacional para enviarem delegadx para a 137ª RGC, a ser realizada em Belo Horizonte
– MG entre os dias 26 e 28 de 2019, devem estar cientes que será custeado 50% do
valor gasto com deslocamento dx delegadx de sua local sede à local onde ocorrerá a
RGC.
Esse auxílio aplica-se a um únicx delegadx por seção local a participar de uma
RGC por ano. Assim, as locais que já solicitaram auxílio financeiro em 2019 não serão
atendidas.
1 - Deslocamentos de avião ou ônibus
A compra das passagens de avião (econômica) ou ônibus (executivo) dxs
delegadxs será feita pelo Coletivo de Tesouraria da DEN, sem ressarcimento na RGC.
Xs delegadxs das Seções Locais que se enquadrarem nessa situação deverão
solicitar o auxílio, dentro do prazo de 15 dias após a publicação da Convocatória da
RGC.
2 - Deslocamento por veículo particular
O auxilio para x delegadx da local que se deslocar de carro terá como base o
valor de passagem de ônibus executivo do trecho entre a cidade onde se localiza a
sede da Seção Local e a cidade onde ocorrerá a RGC. Dessa maneira, 50% do valor
gasto com combustível será custeado. Xs delegadxs das Seções Locais que se
enquadrarem nessa situação deverão solicitar o auxílio ao Coletivo de Tesouraria da
DEN, dentro do prazo de 15 dias após a publicação da Convocatória da RGC, e o
Coletivo de Tesouraria enviará o dinheiro para xs delegadxs por meio de transferência
bancária na semana da RGC.

Atenciosamente,
Coletivo de Tesouraria da DEN
Pedro Luiz Damião – 1º Tesoureiro (Seção Local São Paulo)
Albert Milles de Souza – 2º Tesoureiro (Seção Local Juiz de Fora)

São Paulo, 26 de março de 2019
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