
ATA DA ASSEMBLÉIA DA UNIRR – UNIÃO E INCLUSÃO EM REDES DE RÁDIO NO DIA 02 
DE OUTUBRO DE 2005, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 

I. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Às 10h do dia 02 de outubro de 2005, no 
auditório da Rádio MEC, na Praça da República, 141, Rio de Janeiro. 

II. MESA DIRETORA: Dando início aos trabalhos, ficou aprovada a seguinte composição 
da mesa para conduzir a assembléia: como presidente, o coordenador da UNIRR, 
Marcus Aurélio de Carvalho, vice–presidentes, os coordenadores da UNIRR Antônia 
Alves e Felipe Barreto e como relator, o assistente de coordenação Saulo Machado. 

 
III. PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: a assembléia foi convocada por e-mail enviado com 
antecedência a todos os associados e conselheiros e posterior contato por telefone 
para todos os conselheiros, capacitadores e integrantes da Rede de Animadores Rio.  

 
IV. CONSELHO PRESENTE E QUORUM: Associados da entidade e o conselheiro Adalton 
Pereira estavam presentes, garantindo legitimidade para as votações, conforme 
determinação do estatuto social. Foi aprovada, por unanimidade, a resolução no 
sentido de que todos os presentes tivessem direito ao voto, medida apoiada pelo 
conselheiro presente. Compareceram na assembléia vinte e seis integrantes da UNIRR, 
entre conselheiros, associados, equipe de coordenação, equipe de funcionários e 
alunos. 

 
V. ORDEM DO DIA: Por unanimidade, ficaram definidos os seguintes temas para os 
trabalhos do dia: 1) Palestra da coordenadora Antonia Maria Alves; 2) Apresentação e 
aprovação dos relatórios de atividades e relatórios financeiros da UNIRR; 3) Relatório 
sobre a UNIRR no projeto radiofônico na Cidade de Deus; 4) Apresentação da entidade 
Escola Popular de Comunicação Crítica; 5) A relação da UNIRR com a União dos Cegos 
do Brasil, na parceria para a realização de curso na UCB; 6) Videoconferência nacional 
do movimento de rádios comunitárias na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro; 7) 
Definição de novas atuações da UNIRR no Grupo de discussões via Internet da ABRAÇO 
NACIONAL- Associação Brasileira de Radiodifusão e Comunicação Comunitária; 8) 
Seguindo o que foi aprovado na assembléia anterior, formulação do texto que versa 
sobre como a UNIRR quer ser vista: visão institucional; 9) Mudanças e novidades na 
coordenação da UNIRR. 

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia pelo 
presidente dos trabalhos, que lavra a presente ata, que após lida e aprovada vai por 
todos assinada. Rio de Janeiro, RJ, 02 de outubro de 2005.  

 

 

 


