ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
Em 3 de fevereiro de 2022, em segunda convocação às 14h15min, em encontro
virtual através da plataforma Zoom, cujo link foi divulgado previamente,
reuniram-se os membros da Sociedade da Internet no Brasil (doravante referida
ISOC Brasil), inscrita sob o CNPJ 16.625.672/0001-22, em Assembleia Geral. Foi
escolhido o Sr. Flavio Yanai para presidir esta reunião, o qual nomeou a mim,
Flávio Rech Wagner, para secretariá-la.
Ordem do Dia
a. Aprovação da prestação de contas da ISOC Brasil do ano de 2021.
b. Eleição da Vice-Presidente e do Diretor de Projetos, que assumirão
mandatos de três anos contados a partir da posse em 05 de fevereiro de
2022.
c. Assuntos gerais.

Apresentação e aprovação da prestação de contas do ano de 2021
Dando início aos trabalhos, houve a apresentação, pelo Presidente da ISOC Brasil
Flávio R. Wagner, de informações referentes à movimentação financeira e
contábil da ISOC Brasil de 2021. Ele disponibilizou aos presentes links para
documentação correspondente: prestação de contas consolidada, preparada pela
empresa de assessoria contábil que dá suporte à ISOC Brasil; documento com
resumo das principais informações contábeis de 2021; parecer do Conselho
Fiscal. A seguir, ele fez breve apresentação das principais informações.
Foi relatado que a ISOC Brasil recebeu em 2021 um total de R$ 572.305,42
(quinhentos e setenta e dois mil trezentos e cinco reais e quarenta e dois
centavos). As principais fontes de receitas foram: apoio financeiro da empresa
Facebook, no valor de R$ 309.042,08 (trezentos e nove mil e quarenta e dois
reais e oito centavos), correspondentes a USD 59.000,00 (cinquenta e nove mil
dólares dos Estados Unidos); apoio financeiro da empresa Twitter Brasil, no
valor de R$ 108.444,00 (cento e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais);
três apoios financeiros da ISOC Foundation, num total de R$ 74.360,06 (setenta e
quatro mil trezentos e sessenta reais e seis centavos), correspondentes a USD
14.961,00 (quatorze mil novecentos e sessenta e um dólares dos Estados
Unidos); e três apoios financeiros da ISOC, num total de R$ 58.369,59 (cinquenta

e oito mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos),
correspondentes a USD 11.500,00 (onze mil e quinhentos dólares dos Estados
Unidos). Além disto, foram recebidos R$ 2.953,55 (dois mil novecentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) referentes ao pagamento de
anuidades de membros votantes individuais e R$ 14.750,00 (quatorze mil
setecentos e cinquenta reais) referentes ao pagamento de anuidades de três
membros organizacionais.
Foi relatado que a ISOC Brasil teve em 2021 despesas totais de R$ 323.475,79
(trezentos e vinte e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove
centavos). Foram repassados recursos a diversas entidades que desenvolveram
atividades em parceria com a ISOC Brasil: R$ 108.444,00 (cento e oito mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais) ao CEPI – Centro de Estudos em
Pesquisa e Inovação, da FGV/SP; R$ 83.591,87 (oitenta e três mil quinhentos e
noventa e um reais e oitenta e sete centavos) ao IDD-LAC – Instituto para o
Desenvolvimento Digital na América Latina e Caribe; R$ 42.438,70 (quarenta e
dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos) ao IRIS – Instituto
de Referência em Internet e Sociedade; R$ 18.280,68 (dezoito mil duzentos e
oitenta reais e sessenta e oito centavos) ao Instituto Bem Estar Brasil; R$
13.167,25 (treze mil cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) à
equipe organizadora do evento YouthLACIGF 2021; e R$ 2.000,00 (dois mil
reais) à equipe organizadora do evento WPIETF. Foi pago um valor total de R$
7.263,78 (sete mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) à
empresa de assessoria contábil que presta serviços à ISOC Brasil. Houve
despesas de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) com o pagamento de
profissional de comunicação. Finalmente, foram pagos R$ 3.259,19 (três mil
duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) em taxas bancárias
diversas.
Ao final do ano, a ISOC Brasil tinha R$ 298.335,98 (duzentos e noventa e oito mil
trezentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) em sua única conta
bancária, contra um valor de R$ 49.506,35 (quarenta e nove mil quinhentos e
seis reais e trinta e cinco centavos) no início do ano. A entidade não tem outros
ativos. A ISOC Brasil registrou ao final do ano um resultado líquido positivo de
R$ 248.829,63 (duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e
sessenta e três centavos).
Em sequência, Nathalia Sautchuk Patrício e Guilherme Alves, em nome do
Conselho Fiscal, leram e comentaram parecer sobre a prestação de contas feita
pela Diretoria, o qual está anexado a esta ata. O Conselho Fiscal aprovou a
prestação de contas encaminhada pela Diretoria, fazendo, no entanto, ressalvas e
solicitações de pequenas correções. Flávio Wagner informou que os ajustes
solicitados seriam atendidos assim que possível pela Diretoria. O Conselho Fiscal

também registrou as diversas melhorias introduzidas pela Diretoria no processo
de prestação de contas ao longo de 2021. Encerrando esse ponto da pauta, os
membros presentes na Assembleia aprovaram o parecer do Conselho Fiscal
relativo à prestação de contas da ISOC Brasil do exercício de 2021.

Eleições
Os membros votantes aptos a exercer o direito a voto nessa Assembleia,
conforme critérios estabelecidos no Estatuto Social, em seu Artigo 25,
procederam à votação através de cédula disponível em sistema eletrônico de
votação. Este sistema já estava aberto para votação desde o último dia 27 de
janeiro e o prazo de votação foi encerrado durante esta Assembleia Geral.
Declarado fechado o prazo de votação, procedeu-se à contagem dos votos, sendo
os resultados lidos pelo Sr. Flavio Kenji Yanai, membro da Comissão Eleitoral.
Foram recebidos 23 votos válidos, de um total de 54 membros votantes
habilitados. Apurados os votos, foram registrados os seguintes resultados: para
Vice-Presidente – 22 votos para Raquel Fortes Gatto (eleita) e 1 voto em branco;
para Diretor de Projetos – 19 votos para Pedro de Perdigão Lana (eleito) e 4
votos em branco. Na sequência, os resultados finais foram proclamados e os
candidatos eleitos foram apontados. Não houve nenhuma contestação aos
resultados. Nos termos do Estatuto Social da ISOC Brasil, a Comissão Eleitoral
será extinta com o registro válido dos resultados da votação em cartório. A
documentação referente aos trabalhos nestas eleições será guardada por seis
meses.
O Presidente da ISOC Brasil parabenizou os eleitos, que fizeram uso da palavra.
Também fez uso da palavra Thiago Marinello, cujo mandato na Diretoria se
encerra no dia 04 de fevereiro.

Assuntos gerais
Não houve solicitação de discussão de assuntos gerais por parte dos membros
presentes à Assembleia Geral .
Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente desta Assembleia Geral agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral da SOCIEDADE DA
INTERNET NO BRASIL, às 15:00 horas, determinando a mim, que secretariei, que
lavrasse a presente ata, que foi lida e aprovada. Proceder-se-á,

em seguida, ao registro desta ata junto aos órgãos públicos competentes para
surtir os efeitos jurídicos necessários. Subscrevem a presente ata os membros da
Comissão Eleitoral e o Presidente e o Secretário desta Assembleia Geral.
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ANEXO I – Parecer do Conselho Fiscal

Parecer das contas referentes ao ano de 2021
1. Recomendações sobre visualização dos gastos
➢ Na pasta de notas e comprovantes, inserir numerais na nomeação dos meses
para visualização cronológica mais fácil (Ex: 1 - Janeiro);
➢ Inserir filtros de visualização no balanço para que seja possível acompanhar a
evolução dos gastos de cada uma das categorias de forma separada. O uso de
uma planilha compartilhável online pode facilitar, já que atualmente é necessário
baixar o documento e aplicar os filtros localmente;
➢ Inserir uma coluna no balanço financeiro para identificação de qual projeto a
entrada/saída se refere. Exemplo: o VIII Workshop Pré-IETF/IRTF teve entrada
de patrocínio, saída para pagamento dos anais, saída para pagamento de
premiações etc. Seria importante poder filtrar por projeto para acompanharmos
a evolução de entradas e saídas;
➢ Inserir coluna no balanço financeiro para identificar entidade de origem e
destino dos recursos. (Ex.: Internet Society, Banco Itaú, Pessoa Física X);
➢ Quando possível, por padrão, detalhar os motivos dos gastos, principalmente
casos atípicos e que não estão necessariamente ligados a um projeto específico
(ex: mudança de vínculo com prestadores de serviço);
➢ Quando possível, utilizar na planilha as mesmas categorias de gastos
utilizadas no balancete analítico realizado pela empresa de contabilidade (ex:
“correios e malotes”, “propaganda, publicidade e patrocínio”).
2. Disponibilização de outros documentos
➢ Quando possível, compartilhar com o Conselho Fiscal os instrumentos
contratuais envolvidos no recebimento de recursos, contratação de pessoal,
serviços, etc;
➢ Quando possível, compartilhar com o Conselho Fiscal prestações de contas
relativas a projetos realizados por entidades terceiras com recursos da ISOC
Brasil. (Ex.: relatório financeiro do YouthLACIGF);
➢ Quando possível, compartilhar com o Conselho Fiscal prestações de contas
apresentadas a entidades patrocinadoras de projetos realizados pela ISOC Brasil.
(Ex.: relatório financeiro dos small grants do Beyond The Net).
➢ Disponibilizar as certidões negativas de débitos trabalhistas e outros
impostos aplicáveis:
- Apuração Fiscal mensal PIS/CONFINS
- Declaração referente ao recolhimento do FGTS (ou comprovante de
ausência de fator gerador para seu recolhimento)
- Declaração de contribuição à previdência social
- Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP
3. Correções pontuais
➢ Corrigir 75 para Impostos;

➢ Verificar se entrada 77 é mesmo referente a Correios;
➢ Entrada 97 está com comprovante de 83.

4. Transparência perante a comunidade ISOC-Brasil
➢ Disponibilizar no relatório anual de atividades e/ou financeiro um resumo
dos gastos realizados em cada projeto e o papel das instituições envolvidas
(fontes de patrocínio, beneficiários, outras organizações parceiras, fornecedores,
etc.).
5. Redução de gastos
➢ Verificar viabilidade de adesão ao TechSoup (se aplicável) para licença Zoom
com desconto, assim como outros softwares necessários para gerenciamento de
projetos;
➢ Verificar a possibilidade de reduzir custos com transações e taxas bancárias.
Parecer do Conselho Fiscal:
Contas aprovadas, com ressalva de envio ao Conselho, no primeiro semestre de
2022, dos documentos listados no item 2 (Disponibilização de outros
documentos) e realização dos ajustes do item 3 (Correções pontuais).
27/01/2022
Guilherme Alves, Juliana Novaes e Nathalia Sautchuk Patricio
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