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201209233

DIRETORIA EXECUTIVA

Entidade de Utilidade Pública Estadual, Reconhecida pelo Ministério das Comunicações

es

Estação Oficial: PY1AA
Membro da International Amateur Rádio Union – IARU – Region II
Praça Cruz Vermelha, 10 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20120-230.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA LABRE-RJ EM 21/12/2016

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis às 14:00 horas, reuniramse ordinariamente no escritório da LABRE-RJ, no terceiro andar do prédio da Cruz
Vermelha Brasileira sito à Praça Cruz Vermelha, 10/12, Centro - Rio de Janeiro-RJ os
senhores Diretores conforme lista de registro de presença para deliberarem sobre as
atividades da LABRE-RJ. O Presidente da LABRE-RJ abriu a reunião agradecendo a
presença de todos, fazendo um agradecimento especial a Senhora Solange Faleiro
Gonçalves-PU1TMT, associada da LABRE-RJ e também informando o resultado das
eleições realizadas para os cargos de presidente e vice para o triênio 2017 a 2020, onde foi
reeleito por aclamação tendo como vice o radioamador PY1PP Sérgio Mendes. Em
seguida o Sr Presidente solicitou ao Diretor Secretário que preparasse um E-mail para ser
enviado a todos os associados da LABRE-RJ, solicitando que fizessem a atualização de
seus cadastros no site da LABRE-RJ. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente colocou
para os presentes a solicitação ao presidente do conselho estadual uma convocação da
AGE para mudanças no Estatuto Social para o dia 11 de Março de 2016. Colocado em
votação, foi aprovada por unanimidade. Continuando o Sr. Presidente determinou ao Sr.
Secretário providenciar os seguintes itens: Preparar o calendário de reuniões da Diretoria
da LABRE-RJ para o ano de 2017, agendar as provas para radioamador classes A, B e C
para o interior do Estado; agendar uma Banca Especial para radioamador em Niterói- RJ
na Defesa Civil; fazer constar no site da LABRE-RJ o horário de funcionamento da
LABRE-RJ; informar em publicação que de acordo com as normas vigentes somente os
associados adimplentes receberão seus cartões QSL’s gratuitamente; solicitar ao
responsável pelo site criar uma rotina com senha para que o Secretário possa fazer
alterações no cadastro de associados da LABRE-RJ para que possa atender solicitação do
Conselho Estadual da LABRE-RJ no sentido de excluir do mesmo associados dentro das
normas estatutárias; submeter à correção os textos para as devidas publicações das
matérias no site da LABRE-RJ; preparar QTC’s falados para serem divulgado nas bandas
de 2, 40 e 80 metros, dando maior divulgação dos trabalhos da LABRE-RJ para o interior;
preparar um ofício solicitando uma reunião com o Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro – PMERJ. Em seguida, dirigindo-se ao Sr. Diretor Técnico,
solicitou que providenciasse a instalação das antenas das estações de radioamador, bem
como a do INEA no prédio da Cruz Vermelha Brasileira. A seguir, o Sr. Presidente
dirigiu-se ao Sr. Roberto-PY1AK, solicitando que fosse feito um levantamento de
associados pagante, inadimplentes e remidos. O mesmo informou que já estava em
andamento o solicitado. Logo após o Sr. Presidente atendendo uma solicitação do
Presidente do Conselho Estadual da LABRE-RJ, o Sr. Teonas Carvalho-PY1TC, colocou

em votação a criação de expediente da LABRE-RJ aos sábados em seu escritório. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente abordou assuntos
das pautas anteriores, solicitando aos senhores diretores providências dos assuntos
pendentes. Após ouvir as informações dos diretores presentes, e por não ter nenhum
assunto a ser discutido, o Presidente agradeceu a presença e determinou que fosse entregue
(01) uma cópia da presente ata para cada diretor e publicada no site da LABRE-RJ.
Dando prosseguimento o Sr. Presidente franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer
uso. E não mais havendo quem queria deu por encerrada a presente reunião, a última de
2016. E por nada mais ter a registrar, eu FRANCISCO JACSON DOS SANTOS –
PY1PDF, Diretor Secretário da LABRE-RJ, lavro a presente ata que vai por mim e pelo
Sr. Presidente Paulo Roberto Monteiro Araujo-PY1PM assinada para que surtam os
devidos efeitos legais e de direito. Rio de Janeiro aos 21 dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezesseis.
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