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dia 5 de novembro de 2016, durante a 81!! reunião do seu Conselho Diretor.

A Assembleia Extraordinária teve início com as presenças de Gustavo de Faria Franco, PT2ADM, Presidente do
Conselho Diretor; Orlando Perez Filho, PT20P, Diretor Executivo; Roberto Stuckert, PT2GTI, Presidente da
LABRE/DF e 22 Vice Presidente do Conselho Diretor; Paulo Roberto Araújo, PYlPM, Presidente LABRE-RJ; Noel
Lavoratti, PYSBT, Presidente da LABRE/PR; Marcos Renato Figueroa, PYSMRF, vice-presidente da LABRE/PR;
Paulo Dionel da Silva, PT9RF, Presidente da LABRE/MS; Cláudio A. Guolo, PY9MT, Presidente da LABRE/MT;
Teonas Carvalho Ferreira, PYlTC; Sérgio M. da Silva, PYlPP; Getúlio Francisco Gomes, PUlKET; Ricardo Victoria
Coloni Filho, PUlRVG; Francisco Jackson dos Santos, PYlPDF; Flávio A. B. Archangelo, PY2ZX, LABRE/SP.
Gustavo, PT2ADM, iniciou os trabalhos com saudação ao Dia do Radioamador, parabenizando todos presentes.
Logo em seguida foi verificado quórum e adimplência. A mesa foi composta por Gustavo, PT2ADM, Presidente
do Conselho LABRE; Orlando, PT20P, Diretor Executivo da LABRE; Paulo, PYlPM, Presidente LABRE-RJ; e Flávio,
PY2ZX, como secretário. Gustavo PT2ADM colocou em apreciação a ata da assembleia extraordinária anterior,
sendo aprovada. Seguindo com a programação, Gustavo PT2ADM abordou a revisão do estatuto e regimento
interno, porém observando que seria improdutivo naquele momento discutir item por item, sugerindo
encaminhar para lista conselho o estatuto e regimento a serem revisados com duas tabelas, uma com o texto
em voga, outra em branco para as estaduais inserirem suas sugestões. Assim, mediante essa prévia consulta e
estudo, o assunto será retomado adequadamente na reunião de maio. A proposta foi aprovada. Passou-se para
o próximo item da agenda, a discussão sobre a situação das estaduais. Gustavo PT2ADM encaminhou
preocupação sobre LABRE estaduais que poderão fechar, podendo estar algumas delas em dívida financeira
com a LABRE Federal. Após amplo debate, foi proposto por Gustavo PT2ADM que as estaduais que forem
fechadas ou decretarem extinção, se no futuro desejarem retornar para a federação, sendo novamente
reconhecidas como LABRE estadual, terão que atender requisitos, dentre os quais a condição de quitar de
todas as dívidas financeiras pendentes com a LABRE Federal. A proposta foi aprovada. Cláudio PY9MT sugeriu
formação no conselho diretor de uma comissão para oferecer apoio e orientações para as estaduais em
dificuldades, em auxílio à missão assumida por Marcelo PY2FN no relacionamento com as estaduais. A
sugestão foi registrada, sem prejuízo às deliberações tomadas na assembleia ordinária anterior sobre envio de
notificações para estaduais regularizarem o compartilhamento de documentos e quitação de dívidas, conforme
previsto em estatuto. Gustavo PT2ADM, Orlando PT20P, Flávio PY2ZX e Paulo PT2NP abordaram o tema da
filiação nacional, sua dinâmica de cobrança de mensalidades centralizadas pela federal e repasses para as
estaduais, o controle e organização interna da LABRE, por exemplo, sabendo exatamente número de
associados adimplentes em todas estaduais através do banco de dados centralizado. Orlando PT20P explicou
que a proposta já fora aceita em 2013 para ser implementada em 2014, porém postergada várias vezes devido
dificuldades práticas de adoção pela LABRE Federal. Gustavo PT2ADM sugeriu indicar novo período para seu
desenvolvimento, dada importância do tema, para o ano de 2017. A proposta foi aprovada. Foi ainda discutida
na reunião, sem ocasionar deliberações, a modernização do logo, debates na IARU sobre cartões QSL e LOTW,
a necessidade de publicidade mais abrangente do radioamadorismo e da atuação da LABRE como forma de
fortalecer o serviço e aumentar as filiações. Orlando, PT20P, seguiu com a reunião, apresentando informações
sobre as situações das LABRE de cada estado da federação. Orlando PT20P especificou que há estaduais a
serem extintas, estados sem LABRE e estados com LABRE em situações quase normalizadas. Foi exemplificado
que poucas mandam a ata de eleição, dificultando mesmo a identificação dos atuais responsáveis. Orlando
sugeriu para os casos do Acre, Amapá e Rondônia, fossem enviadas correspondências formais registradas,
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indicando se até o final do ano de 2016 essas estaduais não se manifestarem, serão extintas, não necessitando
levar o caso a outra assembleia. A proposta foi aprovada. Flávio PY2ZX reforçou deliberações tomadas na
assembleia ordinária anterior, sobre cobranças que deverão ser feitas a todas inadimplentes e que não enviam
relação de associados, sob risco de desfiliação da respectiva estadual. Feitas as considerações finais, Gustavo
PT2ADM agradeceu a todos os presentes e encerrou a Assembleia Extraordinária da LABRE durante a 81~
reunião do seu Conselho Diretor e eu, Flávio Aurélio Braggion Archangelo, PY2ZX, secretário da assembleia,
lavrei a presente ata, que vai
r mim assinada e também pelo Presidente do Conselho Diretor, Gustavo de
Faria Franco, PT2ADM.
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