Ata da reunião realizada no dia 07/03/2016
no Centro Excursionista Brasileiro

No dia 07 de março de 2017, realizou-se na sede do Centro Excursionista Brasileiro situado à
Av. Almirante Barroso Nº 2, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, uma reunião de voluntários e
apoiadores a Trilha Transcarioca bem como de representantes do Mosaico Carioca de
Unidades de Conservação.
Encontravam-se presentes os Sres./as :Adilson Rodigheri Peçanha, Marcus Vinicius Barboza
Souza, Ivan Jorge Amaral da Conceição, Pedro da Cunha e Menezes, Jeremias Mendonça de
Freitas, Anderson Luis Ferreira Ribeiro, Fabio Ramos Bittencourt Rael, Kika Bradford, Delson de
Queiroz, Marcelo Barros de Andrade, Alex Vieira, Francisco Schnoor, Francisco R. Saraiva,
Marco M. Antonelli, Horacio Ernesto Ragucci, Beto Mesquita, Daniel Arlota.
Os presentes representavam no momento a mais de 90 % dos adotantes de trechos da Trilha
Transcarioca.
A reunião iniciou-se as 19:20hs., fazendo uso da palavra o Sr. Horacio Ernesto Ragucci, quem
manifestou a necessidade urgente de adotar uma estrutura de governança para o grupo de
amigos e apoiadores da Trilha Transcarioca, para fazer frente às demandas de implantação,
promoção e voluntariado da trilha.
O tema foi amplamente debatido entre os presentes, que concordaram na criação da
“Comissão Provisória do Movimento Trilha Transcarioca”. A seguir foram discutidas as
características e atribuições dessacomissão, que os presentes acordaram como segue:
1.- A comissão proporá regras de governança definitivas para o movimento de voluntários e
apoiadores da Trilha Transcarioca.
2.- A Comissão Provisória representará os voluntários e apoiadores da trilha perante a
sociedade civil e o poder público e terá mandato de um ano ou até o estabelecimento de uma
estrutura definitiva.
3.- A comissão coordenará as atividades de comunicação da Trilha, incluindo o site e as redes
sociais.
4.- Até a criação de uma estrutura definitiva, a Comissão ficará ‘hospedada’ na Federação de
Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ).
5.-Todos os custos administrativos diretos relativos à gestão dos recursos captados pela
Comissão que sejam repassados e geridos pela FEMERJ serão reembolsados à mesma.
6.- A Comissão promoverá parcerias e se articulará para atrair parceiros e fundos para o
desenvolvimento e promoção da Trilha Transcarioca.
É muito importante ter claro que a Comissão Provisória não terá, e nem poderia ter, qualquer
prerrogativa sobre a gestão do território físico da Trilha Transcarioca, a qual é de

responsabilidade dos gestores das unidades de conservação (chefes e conselhos das UCs e
respectivos órgãos gestores). As prerrogativas da Comissão referem-se à mobilização,
organização e representação dos indivíduos e instituições da sociedade civil engajados na
implantação e promoção da Trilha Transcarioca.
A seguir fez uso da palavra o Sr. Pedro Cunha e Menezes que propôs a estrutura de
responsabilidades que a Comissão deveria ter, e os presentes debateram e aprovaram por
aclamação a seguinte relação:
1.- Coordenador Geral
Horacio Ernesto Ragucci
2.- Segurança
Cel. PM Eduardo Federico Cabral de Oliveira (a ser convidado)
3.- Site Facebook e Comunicação
Pedro Cunha e Menezes
4.- Organização dos Voluntários
Marcus Vinicius Barboza Souza
5.- Manejo e Sinalização
Ivan Jorge Amaral da Conceição
6.- Tesouraria
Francisco Schnoor
7.-Material Promocional
Anderson Luiz Ferreira Ribeiro, com Jeremias Mendonça de Freitas, Fábio Rael e Alex Vieira
8.- Governança
Beto Mesquita

Sendo as 21:48hs, foi encerrada a reunião.

