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Às vinte e uma horas do dia 10 de dezembro de 2020, por videoconferência, conforme edital de 
convocação datado de 09 de outubro de 2020, nos termos do artigo 17° do Estatuto Social, foi dada a 
abertura da assembleia ordinária pelo Presidente do Conselho Diretor, Marcone dos Reis Cerqueira -
PY6MV, com as presenças de Crezivando Soares Dias Júnior, doravante "PP7CJ" representante 
da LABRE-AL; Roberto Batista Pereira, doravante "PT7YV" Presidente da LABRE-CE; Roberto 
Franca Stuckert, doravante "PT2GTI" Presidente da LABRE-DF; Paulo Dionel da Silva, doravante 
"PT9RF" Presidente da LABRE-MS; Marcos Renato Figueroa doravante "PY5MRF" Presidente 
da LABRE-PR; Orlando da costa, doravante "PY5CKI" Presidente do Conselho LABRE-PR; 
Sergio Mendes da Silva, doravante "PY1 PP" Presidente da LABRE-RJ; Maria Rosabel Jaeger, 
doravante "PU3MRJ" Presidente do Conselho LABRE-RS; José Elias Fraxe, doravante "PV8AAS" 
Presidente da LABRE-RR; Maurício Caldart, doravante "PV8IB" Presidente do Conselho LABRE
RR; José Carlos Olivo, doravante "PP5ZP" Presidente do Conselho LABRE-SC; Wilson Bezerra 
da Silva, doravante "PY2ASE" Presidente da LABRE-SP; Carlos Adel Teixeira de Souza, 
doravante "PS7LN" Presidente da LABRE-RN; Júlio Marty Júnior, doravante "PY2JMJ" Assessor 
Jurídico da LABRE; Fábio Poli Rosa da Cruz, doravante "PY2L Y" Coordenador Redes Digitais da 
LABRE; João Saad Júnior, doravante "PY1 DPU" Assessor Técnico da LABRE; Eugenio Alvarez 
Martinez, doravante "PY6MZ" Diretor Executivo da LABRE; Gustavo de Faria Franco, doravante 
"PT2ADM" Diretor da Área F IARU; Francisco José de Queiroz, doravante "PT2FR" IARU 
LIAISON; Daniel Fernandes, doravante "PP5DZ" Gelson Nobre Araujo, doravante "PU2BNA" 
Secretário desta Reunião. Em seguida o Presidente do Conselho, Marcone PY6MV, fez a leitura 
da programação dessa reunião constando os seguintes itens, 1 Verificação de adimplência, 
quantidade de votos e conferência do quórum para a assembleia ordinária. 2 Apresentação da 
prestação de contas, com parecer do Conselho Fiscal, para análise e aprovação. 3 Eleição de 
um membro faltante da Comissão Fiscal. 4 Apresentação e aprovação da proposta orçamentária 
da Diretoria Executiva, para o próximo exercício. 5 Apreciação e aprovação da proposta de 
renovação do contrato JR NÁUTICA. 6 Apreciação dos relatórios das atividades das Estaduais 
da LABRE, (Art.17, do Estatuto). 7 O que ocorrer, a) Apresentar e oferecer o sistema Sinach; b) 
Propor quitação em novembro para que se possa fechar o balanço em dezembro; c) Informar a 
disponibilidade da plataforma Teams (oferecendo treinamento, capacitação e acesso aos 
funcionários das estaduais e ou pessoas designadas). Em seguida Marcone PY6MV, fez a leitura 
do artigo 15°, parágrafo 1° do estatuto social da LABRE, com a final idade de esclarecer algumas 
dúvidas sobre a adimplência das estaduais, em seguida fez a leitura do artigo 18º item Ili. 
Seguindo com a programação, no item 1, Marcone PY6MV, informou quais estaduais estavam 
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adimplentes e inadimplentes e com a quantidade de votos de cada um. Roberto Stuckert PT2GTI, 
questionou a inadimplência da LABRE-DF, tendo em vista que faria o pagamento dos valores em 
aberto no dia 11/12/2020, Marcone PY6MV, questionou aos membros do Conselho se haveria 
alguma estadual contrária ao direito de voto da LABRE-DF, como não houveram oposições, a 
LABRE-DF foi considerada apta para votar nesta reunião, constando adimplentes para fins de 
votação nesta reunião as seguintes estaduais, 4 votos da LABRE-AL; 6 votos LABRE-BA; 6 votos 
da LABRE-CE; 6 votos LABRE-PB; 6 votos da LABRE-RJ; 6 votos da LABRE-RS; 6 votos da 
LABRE-MS; 6 votos da LABRE-SC; 4 votos da LABRE-RR; 4 votos LABRE-SE; 6 votos da 
LABRE-PR; 4 votos da LABRE-RN; 6 votos da LABRE-DF. Seguindo, Marcone PY6MV, passou 
para o item 2 da programação e solicitou que fosse compartilhado relatório com o parecer da 
comissão fiscal sobre as contas da LABRE no ano de 2020, em seguida Júlio Marty PY2JMJ, 
membro da comissão fiscal, fez a leitura do mencionado relatório, em conclusão, os membros da 
comissão fiscal explicitaram que, as referidas demonstrações refletem adequadamente a 
situação patrimonial e financeira da LABRE em seu Conselho Diretor, pelo que são de parecer 
favorável para que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os 
aludidos documentos. Marcone PY6MV, informou que irá adotar a observação do relatório onde 
os membros solicitam que sejam anexados aos documentos, o comprovante de pagamento das 
contas e não mais o comprovante de agendamento, seguindo, Marcone PY6MV colocou em 
votação a aprovação ou não, do parecer da comissão fiscal, sendo o referido parecer aprovado 
com 54 votos, sendo, 4 votos da LABRE-AL, 6 votos da LABRE-CE, 6 votos da LABRE-RJ, 6 
votos da LABRE-RS, 6 votos da LABRE-MS, 6 votos da LABRE-SC, 4 votos da LABRE-RR, 6 
votos da LABRE-PR, 4 votos da LABRE-RN, 6 votos da LABRE-DF e 1 abstenção da LABRE
BA. Seguindo a programação para o item 3, Marcone PY6MV, questionou as estaduais se haviam 
indicações para a função de membro da Comissão Fiscal, como não houveram indicações das 
estaduais, José Olivo PP5ZP colocou-se à disposição para a função, tendo em vista que no ano 
de 2021 ele não será mais Presidente do Conselho da LABRE-SC, sendo aceito para a função, 
e nesta, segue sua qualificação, José Carlos Olivo, Brasileiro, casado, administrador, residente e 
domiciliado à Rua Henrique Bennertz, nº 31 o, ltoupava Norte, Blumenau, Santa Catarina, CEP 
89053-220, inscrito no CPF sob nº 671.366.729-53, RG nº 1525429 SSP/SC. Seguindo para o 
item 4 da programação, Marcone PY6MV, fez a leitura e apresentação da previsão orçamentária 
para 2021, e colocou em votação para aprovação ou não da mesma, com a abstenção da LABRE
AL e LABRE-BA a previsão orçamentária foi aprovada com 50 votos, sendo, 6 votos da LABRE
CE, 6 votos da LABRE-RJ, 6 votos da LABRE-RS, 6 votos da LABRE-MS, 6 votos da LABRE
SC, 4 votos da LABRE-RR, 6 votos da LABRE-PR, 4 votos da LABRE-RN, 6 votos da LABRE
DF. Seguindo a programação para o item 5, Marcone PY6MV, fez uma breve leitura do novo 
contrato de locação da JR NÁUTICA e afirmou ainda que o mesmo está disponível para todos os 
conselheiros através do grupo CD no WhatsApp e Microsoft Teams, seguindo, Marcone, colocou 
em votação a aprovação ou não do novo contrato da JR NÁUTICA, com a abstenção da LABRE
BA e LABRE-AL o mencionado contrato foi aprovado com 50 votos, sendo, 6 votos da LABRE
CE, 6 votos da LABRE-RJ, 6 votos da LABRE-RS, 6 votos da LABRE-MS, 6 votos da LABRE
SC, 4 votos da LABRE-RR, 6 votos da LABRE-PR, 4 votos da LABRE-RN, 6 votos da LABRE
DF. Seguindo para o item 6 da programação, Marcone PY6MV, sugeriu as estaduais que os 
relatórios fossem encaminhados por e-mail e posteriormente serão disponibilizados na plataforma 
do Microsoft Teams, sem posicionamentos contrários a esta forma de envio dos relatórios, esta ~\ 
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apresentação ficará disponível no "Teams". Seguindo para o item 7 da programação, Marcone 
PY6MV, fez uma breve explicação sobre o desenvolvimento de um aplicativo pela LABRE-BA e 
que será disponibilizado para todas as estaduais, neste, as estaduais poderão fazer toda a 
administração de associados, emissão de boletos e outras funções, Marcone reitera que esta 
plataforma será disponibilizada para as estaduais que quiserem fazer uso, não sendo obrigatório. 
Marcone seguiu sugerindo que as estaduais que conseguirem fazer o pagamento da contribuição 
dos 15% referente a dezembro ainda no mencionado mês, para que o balancete feche 
"completamente" no ano do exercício. Marcone seguiu informando que a LABRE disponibilizará 
no ano de 2021 treinamento e capacitação da plataforma Microsoft Teams para todos os diretores 
e ou funcionários das estaduais da LABRE, desta forma, o compartilhamento das informações se 
dará de forma mais célere possível, tudo isso sem custos para as estaduais. Às vinte e três horas 
e quarenta minutos o Presidente do Conselho Diretor Marcone Cerqueira PY6MV, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a presente assembleia, que vai aqui assinada por mim, secretário 
desta assembleia, e pelo seu presidente, para que produzam seus efeitos legais e também o 
devido registro em cartório. 

Brasília, 1 O de dezembro de 2020. 
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