ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO DE ESPORTES DE MONTANHA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
DATA: 11 DE JUNHO DE 2016
Aos onze dias do mês de junho de 2016, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária
(AGO) da Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ)
na sede do Centro Excursionista Rio de Janeiro - Av. Rio Branco 277/805. Rio de
Janeiro, RJ, que teve início às 14h40min em segunda convocação para debater a
seguinte ordem do dia: 1) Ações e Resultados de 2015; 2) Prestação de Contas 2015;
3) Resultados Rio nas Montanhas; 4) Reajuste de Anuidade; 5) Aprovação da revisão
do Código de Ética; 6) Carteirinha Única: proposta de fundo; 7) Assuntos Gerais.
Estavam presentes: pela FEMERJ: Delson de Queiroz, Renata Bradford (Kika),
Giuliano Finetti e Flávia dos Anjos; pelo Centro Excursionista Guanabara (CEG):
Leonardo Monteiro e Aline Ribeiro de Almeida; pelo Centro Excursionista Rio de
Janeiro (CERJ): Luiz Puppin; pelo Centro Excursionista Brasileiro (CEB): Rosimar da
Silva Neves; pelo Clube Excursionista Carioca (CEC): Alexandre Charão e Carla
Milioni; pelo Clube Excursionista Light (CEL): Marcus Vinícius Carrasqueira; pelo
Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN): Admilson Corrêa e Paulo André da Silva
Martins; pelo Clube Niteroiense de Montanhismo (CNM): Vinicius Gomes Araujo;
pelo Centro Excursionista Petropolitano (CEP): Luiz Aurélio Leite; associados
presentes: Maria Fernanda P. Patrício, Julio Paes de Mello e Graziela da C. F. Vieira.
Dando início aos trabalhos, a Presidente da Femerj, Renata B. Bradford, convidou a
Giuliano Finnetti para presidir a assembleia, que foi secretariada pela própria Renata
B. Bradford.
1) Ações e Resultados de 2015
Iniciando os trabalhos, Kika Bradford apresentou as ações realizadas pela Femerj
durante o ano de 2015, com base no relatório publicado no site da Femerj
(http://www.femerj.org/2016/03/relatorio-anual-de-atividades-da-femerj/),
com
a
foco na realização da 2 Semana Brasileira de Montanhismo / Rio nas Montanhas /
28a Abertura da Temporada de Montanhismo, Campeonatos de Escalada realizados,
Avanços na Diretoria Técnica e de Meio Ambiente, Comemoração dos 15 anos da
Femerj, Presença em Unidades de Conservação, Estruturação da Trilha Transcarioca,
Presença da Femerj nos Clubes e Junto à Comunidade, Montanhismo e Turismo,
Gestão Interna da Femerj e Ações Pontuais.
2) Prestação de Contas 2015
Kika Bradford apresentou o resultado financeiro da Femerj em 2015, chamando
atenção de que os detalhes foram enviados por e-mail ao Conselho Fiscal (titulares e
suplentes) para verificação e aprovação. Os três membros titulares do Conselho
Fiscal da Femerj estavam presentes e aprovaram as contas de 2015 da Femerj.
3) Resultados Rio nas Montanhas
Kika Bradford apresentou o resultado do Rio nas Montanhas: 29a Abertura da
Temporada de Montanhismo, destacando que a maior parte das informações
encontram-se
disponibilizadas
online
em:
http://www.rionasmontanhas.com/relatorio/Relatorio_ATM_2016_FINAL.pdf

O RNM desse ano deu um resultado positivo de R$18.498,35, sendo o
campeonato o evento mais custoso do RNM.

4) Reajuste de Anuidade
Iniciou-se um debate sobre o reajuste da anuidade da Femerj. A proposta da
diretoria foi reajustar de acordo com o IPCA (sem considerar juros compostos) dos
anos de 2014 e 2015, que totalizava 17,07%. A proposta de reajuste e o valor para
todas entidades e associados avulsos foram aprovados por unanimidade. Com isso, o
valor das anuidades ficará:
Pessoa Jurídica (interior): R$351
Pessoa Jurídica (área metropolitana): R$527
Pessoa Física: R$82
Kika apresentou a proposta de comunicação sobre os descontos dos associados
avulsos.
5) Aprovação da Revisão do Código de Ética
A revisão do item 13 foi aprovada, o texto novo ficou:
13. Competições e eventos devem ser realizados, prioritariamente, em áreas
destinadas ao uso intensivo (muros de escalada artificiais, estradas, praças públicas).
Quando realizados em áreas naturais, devem evitar pontos de aglomeração em
áreas frágeis, utilizando preferencialmente espaços já demarcados para o uso dos
visitantes (trilhas, partes calçadas), devendo também seguir as regras ambientais
aplicáveis ao local e os documentos de mínimo impacto da FEMERJ.
6) Carteirinha Única: proposta de fundo
Foi aprovado o fundo padronizado para todos os clubes.
Houve a sugestão de padronizar a parte da frente também posteriormente, porém
sem prejuízo de já começarem a usar o fundo padronizado para todas as entidades.
7) Assuntos Gerais
Questões Financeiras
Kika apresentou as receitas dos últimos dois anos e os custos fixos da Femerj,
mostrando que a Femerj é bastante dependente do resultado da ATM para poder
realizar projetos, programas e eventos, além de arcar com alguns custos fixos em
alguns anos. Houve um extenso debate sobre a necessidade da Femerj ser menos
dependente da ATM e como operacionalizar isso. Depois de muitas ideias debatidas,
foram propostos:
1. Ao pagar a sua anuidade no clube, oferecer a opção para a pessoa doar R$20 (Julio
Mello sugeriu dar opções de valores: R$10, R$20, R$50...) para a Femerj. A Femerj
preparará um documento para facilitar esse processo nos clubes. Como alguns
clubes destacaram que isso seria complicado operacionalmente, ficou acordado que
ficará a critério do clube operacionalizar ou não isso.

2. Considerar um valor fixo por associado por anuidade para embutir na
contribuição PJ, estabelecendo um mínimo por PJ (que é a anuidade PJ). Kika e
Delson chamaram a atenção de que isso já foi amplamente discutido em outras
assembleias e nunca aprovado. Essa proposta ficou sem votação.
Números FEMERJ
2013

2014

2015

Associados: Clubes

956

806

872

Associados: Avulsos

194

120

141

Atualmente:
164

Campeonatos

1 open;
estaduais

3

1 Brasileiro; 3
estaduais;
apoio ao InterCBM (CEB)

3 estaduais; 1
escolar
(tentativa)

Conselhos
Consultivos
e
Câmaras Técnicas /
Temáticas

10 CCs + 3 CTs

11 CCs + 3 CTs
(entrou PEPS)

15 CCs + 4 CTs
(+Catacumba,
Paisagem
Carioca, M.M.)

15 CCs + 5 CTs
(U.P.- PEPB) –
solicitando
mais 02 CC:
Parque
da
Cidade
e
Prainha

ATM / RNM

R$7.993,00

R$12.054,00

R$18.158,00

R$18.498,35

Saldo no banco

R$31.026,09

R$42.280,29

R$50.247,49

3

1 open;
estaduais

2016

Comunicação
Kika apresentou site, facebook, instagram e Info. Chamou a atenção do espaço para
os clubes tanto no Info como usar o mailing da Femerj para enviar divulgações
especificas, bastando o clube mandar uma imagem fechada com todas informações
para a gente e divulgaremos – prioridade da Femerj.
Flavinha chamou a atenção para os clubes fortalecerem os comunicados da Femerj
nas listas internas
Diretoria Técnica
Delson apesentou o Fundo Incentivo do Manejo de Trilhas e Vias de Escalada: de
novembro até agora investimos cerca de R$30.000,00 em equipamentos e proteções
fixas, sendo que parte desse valor foi levantado através de patrocínio e doações.

Apresentou as ações e propostas da DT: Fragilidade em grampos P na Estranho no
Ninho, reuniões sobre vias ferratas, como reunião específica, regulamento do
programa de certificação de cursos básicos, revisão do padrão dos cursos básicos,
ensaios em grampo, estudos do grampo forjado, recomendação para degraus
metálicos.
Mínimo Impacto
Foram levantados questionamentos relacionados ao acampamento do Cabeça do
Dragão e a questão de mínimo impacto e exemplo dado.
Para tentar evitar essa área, a Diretoria de meio ambiente da Femerj irá fazer um
levantamento entre os clubes de locais possíveis para acampamento selvagem,
como por exemplo o Alto da Mariana (PETP – CERJ) e verificar se um lugar onde o
Poyares estava abrindo (no caminho da Caixa de Fósforo, depois desta trilha) foi
aberto para não usar o Cabeça do Dragão.
Femerj irá negociar com o Parnaso (em estado avançado) para a liberação para
acampamentos selvagens em áreas selvagens: Cobiçado-Ventania, Castelinho, São
Pedro.
Apoio a eventos
Destaque para o apoio ao projeto Intercumes e Rio Boulder Fest.

