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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA LABRE-RJ EM
27/04/2016
Aos 27 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 14 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 JaneiroRJ, os senhores Diretores conforme lista de registro de presença, para deliberar
sobre as atividades da LABRE-RJ. O Presidente da LABRE-RJ abriu a reunião
agradecendo a presença dos Diretores e do Sr. Presidente do Conselho Estadual da
LABRE-RJ. Em seguida Sr. Presidente solicitou ao Diretor Secretário que fizesse
a leitura da ata do dia 30 de Março de 2016. Após a leitura, e por ter sido
aprovada, solicitou ao Diretor Secretário que publicasse no site da LABRE-RJ. Em
seguida, o Sr. Presidente deu início a leitura da pauta, iniciando com a da cessão de
uso na qual a COMPANHIA JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
cede GRATUITAMENTE para a LABRE-RJ, a cabine atualmente utilizada pela
mesma em uma área no sítio de telecomunicações da SERRA DO MENDANHA,
de propriedade da CEDENTE, situada na latitude 22º49’23,13”Sul e longitude
43º31’25,17”Oeste, para instalação de equipamentos destinados ao serviço de
radioamadorismo. Em seguida, o Sr. Presidente informou ao Presidente do
Conselho que se faz necessário fazer alterações no Estatuto Social da LABRE-RJ,
visando adequá-lo ao Estatuto da LABRE e que marcasse uma Assembleia Geral
Estadual de associados para tal fim. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente
colocou para votação a data para realização do CQRJVHF conteste 2016, onde
foram sugeridas duas datas, 02 e 03 de Julho ou 16 e 17 de julho de 2016. Após
votadas, foi aprovada a data de 16 e 17 de julho de 2016 para realização do
conteste. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente relembrou aos presentes a
participação da LABRE-RJ no 4º Encontro de Radioamadores de Duque de Caxias
no dia 21 de maio de 2016, já aprovada na ata do dia 30 de março de 2016. Neste
momento, o Sr. Diretor Secretário da LABRE-RJ informou que a Sra Cláudia, vira
à LABRE-RJ no dia 03 de maio de 2016, para tratar da participação da LABRE-RJ
no evento. Em seguida, o Sr. Presidente informou que foi feita uma reunião com
empresário Fábio Carino, que será candidato a Vereador no Município do Rio de
Janeiro e que queria conhecer o trabalho dos radioamadores. Na reunião, o Sr.
Fábio Carino, se comprometeu, caso seja eleito, trabalhar no sentido de agilizar a
Utilidade Pública Municipal para a LABRE-RJ entre outras prioridades. O Sr.
Fábio Carino foi convidado a ser um radioamador e associado da LABRE-RJ. Ele
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não só aceitou como já vai fazer provas em maio e já se filiou a LABRE-RJ. Em
seguida, o Sr. Presidente informou que as antenas compradas na Electril para as
repetidoras de VHF e UHF, já foram entregues pela empresa. Informou também
que o conserto do Rádio TS 130-S, carga da LABRE-RJ, também já tinha sido
efetuado. Em seguida, o Sr. Diretor Secretário apresentou o calendário de conteste
brasileiros e internacionais que a LABRE-RJ deverá participar em 2016. O Sr.
Presidente agradeceu a presteza e determinou que fosse entregue 01 cópia para
cada Diretor e publicado no site da LABRE-RJ. Dando prosseguimento, o Sr.
Presidente franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso. E não mais
havendo quem queira, deu por encerrada a presente reunião, 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 27 dias do mês de abril de dois mil e
dezesseis.

FRANCISCO JACSON DOS SANTOS – PY1PDF
Diretor Secretário

PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAUJO – PY1PM
Presidente
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