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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

DA DIRETORIA

DA LABRE-RJ

EM 24/05/2016

Aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 10:00 horas, reuniram-se
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 deliberar sobre as atividades da LABRE-RJ. O Presidente da LABRE-RJ
abriu a reunião agradecendo a presença dos presentes. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Diretor
Secretário a leitura da ata do dia 24 de abril de 2016, a qual foi aprovada por unanimidade. e solicitou
ao Diretor secretário que publicasse a mesma no site da LABRE-RJ. Em seguida, o Sr. Presidente
abordou assuntos das pautas anteriores, solicitando aos senhores diretores providências dos assuntos
pendentes. Após ouvir os informes dos diretores presente, e por não ter nenhum assunto a ser
discutido, o Presidente agradeceu a presença 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 PYIPDF, Diretor Secretário, da LABRE-RJ, lavro a presente ATA que vai por mime pelo Sr.
Presidente Paulo Roberto Monteiro Araújo -PYIPM assinada para que surtam os devidos efeitos
legais e de direito. Rio de Janeiro, aos 24 dias do mês de maio de dois mil e dezesseis,
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Praça Cruz Vermelha,

10/12 3º~andar - Centro Rio de Janeiro - Cep: 20230-120

Caixa Postal 58, Rio de Janeiro, RJ, 20010-974 (Uso franqueado ao associado)
py1aa@labre-rj.org.br
- (21) 2215-3027 - (21) 99371-9633

Aberto às quartas-feíras

das 09h00 às 16hOO

