Ata da Assembleia Geral Ordinária da UNIÃO E INCLUSÃO EM REDES DE RÁDIO –
UNIRR, realizada em 28 de fevereiro de 2012.

I.

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: em segunda convocação, às 10
horas e 30 minutos do dia 28 de fevereiro de 2012, na sala de reuniões da
Criar Brasil – Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio, Rua Teotônio
Regadas, 26/403 – Lapa, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

II.

MESA DIRETORA: Valéria Márcia de Mendonça – Presidente; Luciana
Gabardo dos Santos – Secretária.

III.

1ª CONVOCAÇÃO: 10 horas com a pauta: 1) Prestação de contas; 2)
Mudança Estatutária, 2.1) Transferência da sede para a cidade de São Paulo
e abertura de filial na cidade do Rio de Janeiro, 2.2) Mudança na estrutura
do conselho, para que a instituição possa ter representação oficial de
conselheiros na capital paulista, 2.3) Mudança na equipe de coordenação,
com inclusão de coordenador (a) executivo (a) em São Paulo, 2.4) Alteração
do nome da Instituição; 3) Oficialização dos itens do acordo Unirr / Amarc
para atuação na filial do Rio de Janeiro; 4) Assuntos gerais.

IV.

SÓCIOS PRESENTES E QUORUM: sócios presentes representando a
associação, conforme determinação do estatuto, contando com a
participação de oito membros.

V.

ASSUNTO DISCUTIDO: 1) Mudança Estatutária: 2.1) Transferência da sede
para a cidade de São Paulo e abertura de filial na cidade do Rio de Janeiro.
2.) Mudança na estrutura do conselho: a) Por diferentes motivos, os
conselheiros Denise Viola, Andreas Behn e Luciana Gabardo renunciaram
aos seus cargos no conselho político da Unirr. Denise e Andreas enviaram
mensagem nesse sentido por e-mail, argumentando motivos de ordem
pessoal b) Quanto aos três nomes da executiva do conselho: na presidência,
segue Valéria Márcia de Mendonça, fundadora e ex-coordenadora
executiva da Unirr, de 1995 e 2000. Na secretaria geral, sai Luciana Gabardo
e entra Arthur Willian Na tesouraria, completando os três nomes da
executiva do conselho, sai Denise Viola e entra Alvaro Bufarah c) Nos outros
três cargos do conselho ficam: Adilson Cabral, que segue até o final do
mandato, em 31 de dezembro de 2012. No lugar de Andreas Behn, a
assembleia aprovou o nome de João Paulo Charleaux . Para o sexto cargo
do conselho, Joelma Ambrózio Gonçalves do Nascimento. 3) Mudança na
equipe de coordenação, com inclusão de coordenador(a) executivo(a) em
São Paulo: a) Luciana Gabardo, coordenadora executiva, e Verônica
Mendonça, assistente de coordenação, formam a equipe fixa remunerada
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da sede paulista. b) Lidiane Guedes seguirá na coordenação. 2.4) Alteração
do nome da Instituição: Foi definida, por unanimidade, a alteração do
nome da instituição para Unirr – União e Inclusão em Redes e Rádio, por
tratar-se de um nome mais adequado às atividades da instituição em rede
de forma abrangente, não apenas capacitando para o meio rádio.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo
tempo necessário à lavrada da presente ata, após lida e aprovada. Rio de
Janeiro, 28 de fevereiro de 2012.
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