
 

                      LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO 

 

       LABRE-SP 
                           
 
                           
 
 

1 
 

 

Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A – Tatuapé  –  03071-080 – São Paulo–SP 
Fone: (11) 2093-9888   

Site: www.labre-sp.org.br   –  E-mail: labresp@labre-sp.org.br 
Caixa Postal: 74.973 CEP 03089-000 

 

São Paulo, 29 de novembro de 2017. 

 

Prezados Senhores,  

Na qualidade de Presidente do Conselho Estadual da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – LABRE-SP, 

conforme prerrogativa a mim conferida pelo Estatuto Social e Regimento Interno do CE, serve o presente 

comunicado para convocar todos os conselheiros efetivos, permanentes e suplentes, bem como membros da 

Diretoria e Associados para a 10ª reunião ordinárias da gestão 2017/2019, que se realizará no dia 16 de Dezembro 

de 2017, com primeira chamada às 08h30min e segunda às 09h00min, na sede de nossa associação, à Rua Dr. 

Miguel Vieira Ferreira, 345 - A, Carrão - São Paulo-SP.  

 

PAUTA 

 

1) Leitura da ata da reunião anterior (reunião 672) para aprovação e registro e, procedimentos de verificação 

de faltas e justificativas dos membros do conselho;  

2) Apreciação de inscrições de novos associados, dos desligamentos e falecimentos – referente a outubro 

2017;  

3) Leitura e deliberação a respeito de correspondências que tenham sido encaminhadas pela Diretoria 

Executiva e Secretaria da Entidade; 

4) Devolutivas da Direção Executiva sobre os assuntos tratados nas reuniões do conselho Nº 668, 669, 670 e 

671, a saber: 

a. Conforme solicitação oficial pelo agora Ex-Presidente do Conselho, Marcelo Hideo Motoyama - 

PY2FN, que sejam encaminhadas as contas detalhadas dos telefones da LABRE-SP para apuração 

da insinuação de que haveriam excesso de ligações ao seu telefone. 

b. Agendamento da Palestra que o Klaus - PY2KHS ofereceu para realizar junto com PY2EJ - Julio 

uma palestra de como ir à Dayton gastando o mínimo possível. Sugestão aprovada; 

c. Esclarecimentos a respeito das providências que estão sendo tomadas, com relação aos orçamentos 

de substituição e/ou modernização das câmeras de monitoramento da LABRE-SP; 

d. Resposta da Direção Executiva referente a carta encaminhada pelos associados solicitando 

esclarecimentos sobre a demissão da Funcionária Carol; 

e. Explicações sobre o balanço parcial (orçado e realizado) de janeiro a agosto de 2017; 

f. Apresentação da proposta de Calendário de atividades LABRE-SP 2018; 

g. Informações atualizadas sobre o processo do terreno em Campinas e os devidos encaminhamentos 

sob responsabilidade da direção executiva; 

h. Informações atualizadas sobre a questão da casa em Campinas e os devidos encaminhamentos sob 

responsabilidade da direção executiva; 

i. Esclarecimentos sobre todos os apontamentos feitos pela comissão fiscal referentes aos meses de 

setembro e outubro de 2017.  

 

Este conselho convoca para esta reunião, o Sr. Rubens Emilio Bergamasco - Presidente Estadual, conforme o 

Regimento Interno do Conselho Estadual, em seu capitulo II, Artigo 14 item “XXIV – Convocar o Presidente 

Estadual, Vice Presidente ou funcionário para prestar esclarecimentos sobre atos administrativos ou o que julgar 

necessários”. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Fulvio Cristofoli – PY2FUL 

Presidente do Conselho Estadual Triênio 2017/2019 
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