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Ata da reunião ordinária da LABRE realizada aos 24 dias do mês de oul
treze, l . seção plenária, com início em segunda chamada com as presenças de PT2ADM ã

Gustavo de Faria Franco, Presidente do Conselho Diretor e Presidente do Conselho Estadual da
LABRE-DF, PT2RY -

Francisco Ricardo Favilla, Diretor Executivo, PT2CSM - Carlos de Souza

Morgado, 2 . Vice Diretor Executivo, PT2FR - Francisco José Queiroz, l . Vice Diretor Executivo,
9
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Representando o Presidente Estadual da LABRE-MS, conforme procuração exibida, PT7YV Roberto Batista Pereira, l . Vice Presidente do Conselho Diretor e Presidente do Conselho
9

Estadual da LABRE-CE, PT2ZN - Antonio Severino da Silveira, representando o Presidente Estadual
da LABRE-PI, conforme procuração exibida, PY7JN - José Manoel do Nascimento, Presidente
Estadual da LABRE-PE, P Y 5 B T - Noel Lavorotti, Presidente Estadual da LABRE-PR, PT2GTI - Roberto
França Stuckert, Presidente Estadual da LABRE-DF,

PR7BCP - Antonio Laurentino R. Garcia,

Presidente Estadual da LABRE-PB, PU2ASI - Maria Madalena Soares Alexandre, PY2FN - Marcelo
Hideo Motoyama, Vice Presidente Estadual da LABRE-SP, representando o Presidente Estadual da
LABRE-SP e o Presidente do Conselho Estadual da LABRE-SP, conforme procurações exibidas,
PY5MRF -

Marcos Renato Figueroa, PT2IW - Jorge Flávio Teixeira Fernandes, Diretor de

Radioamadorismo da LABRE. Dando inicio os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho Diretor,
convidou a mim, PY2FN - Marcelo Hideo Motoyama para secretariar a presente reunião. Dado
inicio à reunião todos postaram-se em pé, para a saudação ao Pavilhão Nacional e da LABRE, bem
como foi ouvido o Hino Nacional e o Hino dos Radioamadores. A Seguir dada a palavra do
Presidente do Conselho Diretor, Radioamador PT2ADM - Gustavo, o mesmo efetuou a leitura o
relatório de atividades da Presidência, que fica fazendo parte integrante da presente ata como
anexo 1. Ato contínuo foi da dada a palavra ao Diretor Executivo da LABRE, Radioamador Favilla PT2RY, que efetuou a leitura do relatório de atividades de 2013, que fica fazendo parte integrante
da presente ata como anexo 2. O Presidente do Conselho Diretor, Gustavo - PT2ADM retomou a
palavra e efetuou a leitura do relatório do Diretor da Área "F" da IARU Região 2, que fica fazendo
parte integrante da presente ata como anexo 3. Em seguida o Sr. Presidente indicou o nome do
Radioamador, PT2FR - Queiroz, para receber o Diploma Amigo da LABRE, pelos relevantes serviços
prestados a nossa entidade, ato que foi aprovado e ovacionado por todos os presentes em
reconhecimento ao importante trabalho do mesmo durante os anos perante a LABRE. Dada a
palavra ao Diretor Executivo Favilla - PT2RY, o mesmo passou a discorrer sobre a proposta
orçamentária da entidade. Iniciou relatando ser impossível a elaboração de uma previsão
orçamentária, tendo em vista a absoluta falta de informações sobre as receitas da entidade, fato
ocasionado pela falta da remessa de informações confiáveis sobre

número de associados e o

efetivo faturamento de cada Estadual, sendo que atualmente somente o estado de São Paulo faz a
remessa regular das informações sobre o número de associados e o efetivo faturamento anual
com base em seus associados. Por conta disto, apresentou a previsão de despesas para o ano de
2014, estimada em R$ 57.028,60 (cinquenta e sete mil, vinte e oito reais e sessenta centavos), já
descontados os valores que são ressarcidos pela LABRE-DF, que contribui com as despesas de
manutenção e do compartilhamento de funcionários. Neste valor não estão incluídos os valores a

*

Entidade de Utilidade Publica Federal-Reconhecida pelo Ministério das Comunicações
Conselho Diretor
Estação Oficial PT2AA

Membro da International Amateur Radio Union - IARL
BfSftlli
Sede: SCES, Trecho 4.Lote 1/A - CEP: 70.200-150 Brajília/IN* *RAJWb
1 ? 1 7 i 8
serem repassados à cota anual da IARU e a eventual contratação de um
em tempo integral para atender a toda a parte burocrática da entidade. Referido documento fica
fazendo parte integrante da presente ata como anexo 4. Continuando os trabalhos, foi dada a
palavra ao Presidente da Comissão Fiscal nomeado "ad hoc", para a verificação das contas de 2012
e 2013. Foi entregue parecer escrito sobre as contas, que fica fazendo parte integrante da
presente ata como anexo 5. Feitas as devidas observações e anotações constantes do relatório, foi
proposto por seus membros a aprovação das contas relativas ao período de Janeiro de 2012 à
junho de 2013, dando a Diretoria executiva o prazo de 30 dias para a correção das pequenas
falhas. Ainda sobre a Comissão Fiscal o Presidente nomeado, Radioamador Orlando - PT20P,
destacou a falta de aplicações financeiras dos valores em caixa da LABRE. O Diretor Executivo
Favilla - PT2RY, relatou que não houve a oportunidade da abertura de uma conta poupança
separada para estas aplicações. O Secretário da reunião, Marcelo - PY2FN sugeriu a aplicação em
fundos de renda fixa de baixo risco, com aplicações e baixas automáticas na própria conta da
entidade, sem a necessidade de abertura de nova conta bancária somente para este fato. Dada a
palavra aos representantes estaduais, iniciou-se pela LABRE-DF, através de seu Presidente PT2GTIStuckert, ele fez a leitura de seu relatório, que ficará fazendo parte integrante da presente ata
como anexo 6. A seguir a LABRE-SP, através de seu Vice-Presidente, PY2FN - Marcelo, fez a leitura
do relatório da administração de São Paulo para o corrente ano de 2013, relatório esse que ficará
fazendo parte integrante da presente ata como anexo 7. A seguir foi dada a palavra à LABRE-CE,
representada pelo Radioamador Beto - PT7YV, que iniciou a sua apresentação relembrando as
necessidades

de

mudança,

principalmente pela reforma estatutária, asseverando

que

a

reclamação geral, não se refletem em propostas concretas através da lista conselho. Continuou
criticando que não houve por parte da LABRE, a tentativa de manutenção do convénio com a CEF
quanto à remessa de QSLs no Brasil através do Malote daquela estatal, acreditando ele que o
encerramento do convénio se deu por falta de administração do relacionamento entre a LABRE e a
CEF, com isto houve um aumento considerável das despesas da LABRE com a remessa de cartões
QSL vindos dos exterior para as estaduais. O representante da LABRE-CE asseverou que se as
mudanças não ocorrerem rapidamente na LABRE, devemos nos preparar para o fechamento das
portas da entidade, pois hoje não temos sequer números exatos do número de Radioamadores
brasileiros, não sabemos quantos são LABREanos e em alguns estados da federação não sabemos
nem mesmo quem são os membros da Diretoria eleita. Finaliza conclamando a todos para que
colaborem nos trabalhos da reforma estatutária ser realizada no dia seguinte na reunião
extraordinária que foi convocada especialmente para esta finalidade. Em Continuação a LABRE-PR,
através de seu Presidente Lavarotti - PY5BT, relatou que seu estado tem enfrentado muitas
dificuldades para a realização de Exames, especialmente para promoção de classes através do
convénio da LABRE/ANA|TEL,

que não esta sendo cumprido pelos administradores do órgão

federal em seu Estado. Fazendo com que a falta de provas ocasione a falta de novos associados.
Informou que a situação fiscal da entidade foi normalizada e que desde que assumiu vem
tomando as providências necessárias para a defesa do patrimônio da LABRE-PR, que teve uma
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doação de terreno revogada pela prefeitura, já tendo obtido liminar para retomada da área.
Finalizou dizendo que existe a possibilidade da LABRE se candidatar a receber equipamento
apreendidos pela Receita, que sirvam a propósitos da entidade e que já esta tentando estas
providências em seu Estado. Severo - PT2ZN, assumiu a palavra em nome da LABRE-PI. Usou a
palavra para parabenizar a LABRE-SP pelas mudanças realizadas e concordando com a preleção do
Ceará, através do PT7YV - Beto, dizendo que seu Estado concorda plenamente com a necessidade
das mudanças estatutárias. Em continuação Queiroz - PT2FR, representando a LABRE-MS, fez a
entrega do relatório de atividades do Estado, documento que ficará fazendo parte integrante da
presente ata como anexo 8. Dada a palavra a LABRE-PE, fez uso sela o seu Presidente Nascimento
- PY7JN, que informou que atualmente é difícil manter a entidade em ordem com apenas 70
associados adimplentes e 144 remidos. Há 3 repetidoras ativas e mantidas pela LABRE-PE, que os
associados tem feito ativações de faróis e rodadas tem sido incentivadas pela LABRE-PE.
Encerradas a apresentação dos relatórios, foi dada a palavrar ao Sr. Eduardo Villela, sócio
proprietário da Construtora Villela E Carvalho. Foi feita uma apresentação histórica de todo o
trabalho e desenvolvimento do projeto para a utilização do terreno da sede da LABRE para a
construção de um Hotel. Ficou explicado que ainda não há contrato firmado entre as partes e que
há um protocolo de intenções que vem sendo renovado regularmente para garantir as partes que
quando o negócio avançar, o contrato seja firmado com bases atuais de mercado e de acordo com
o interesse das partes no momento da contratação. Foram respondidas às indagações de todos os
presentes e foi exibido uma apresentação onde podemos ter uma ideia de como ficará o projeto,
que certamente ainda passará por modificações e atualizações viando modernizar o projeto. A
fase atual depende de alterações de zoneamento do plano diretor do DF para permitir que hotel
seja construído no terreno da LABRE. Dada a palavra ao Radioamador Favilla - PT2RY, desta feita
como Presidente do Conselho Permanente da Ordem do Mérito do Radioamador, dirigido ao
Presidente do Conselho Diretor da LABRE, foi informado que foi admitido pra entrar para a Ordem,
o Radioamador Roberto Batista Pereira - PT7YV, tendo o conselho diretor referendado a indicação
sob aplausos dos presentes, sendo que referido oficio fara parte da presente ata como seu anexo
9. Passado a seguir a Eleição dos novos membros do Conselho Diretor, assim se apresentou a
chapa única. Presidente - PT2ADM - Gustavo de Faria Franco; 12. Vice Presidente - PY2RT Vanderley Cabral de Andrade e para 2 . Vice Presidente - PT7YV - Roberto Batista Pereira,
9

verificado que todos os candidatos reuniam condições para os cargos, foram os mesmos eleitos
por aclamação

por todos os presentes. A seguir,

Marcelo Hideo

Motoyama -

PY2FN,

representando São Paulo, fez a indicação do Radioamador PT20P - Orlando Perez Filho, para o
cargo de Diretor Executivo da LABRE, PT20M - Marcelo de Oliveira Mendonça para a 1 . Vice
§

Diretoria e PT2FR - Francisco José de Queiroz para a 2 . Vice Diretoria. Os indicados foram
ã

nomeados por aclamação por todos os presentes. A Comissão fiscal ficou assim constituída:
PT2CSM - Carlos de Souza Morgado, PT2RY - Francisco Ricardo Favilla e PT2ZN - Antonio Severino
da Silveira, serão ainda necessários a indicação de mais dois suplentes, a serem referendados na
próxima reunião do Conselho Diretor. Por fim foi lembrado pelo Sr. Presidente do Conselho, que
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no ano vindouro, nossa entidade completará 80 anos e que devemos todos nos organizar para
sugerir atividades para todo o ano nesta importante data. PT2RY - Favilla, informou que a
Diretoria Executiva j á esta estudando a cunhagem de uma medalha comemorativa e a realização
de um conteste, Favilla aproveitou o uso da palavra para agradecer a PY2FN - Marcelo pela
indicação de um novo Diretor Executivo, declarando-se muito satisfeito que a escolha tenha
recaído sobre o PT20P - Orlando. PY2FN - Marcelo , informou que em São Paulo estará pensando
em organizar um encontro de radioamadores, que já estamos tralhando a confecção de um selo
promocional com os correios e igualmente de um conteste. PR7BCP - Antonio Laurentino da Silva
que havia chegado atrasado a reunião pediu a palavra, inicialmente se desculpando pelo atraso e
parabenizando o companheiro PT20P - Orlando pela nomeação. Fez a leitura de seu relatório de
atividades, que ficará como anexo 10 da presente ata. As 20:30 horas, O Sr. Presidente do
Conselho Diretor PT2ADM deu por encerrada a presente reunião, tendo sido lavrada a presente
ata, que vai devidamente assm^ia pelo mesmo e por mim, PY2FN - Marcelo Hideo Motoyama,
Secretário nomeado.
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