LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO – LABRE
Entidade de Utilidade Pública Federal - Reconhecida pelo Ministério das Comunicações
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Membro da International Amateur Radio Union - IARU - Region 2

SCES, Trecho 4, Lote 1-A Asa Sul CEP 70200-004 Brasília DF BRASIL

ATA da Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da
Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - LABRE
Realizada em 09 e 16 de outubro de 2020, por meio eletrônico (videoconferência)
Às vinte e uma horas do dia 09 de outubro de 2020, por videoconferência, conforme edital de
convocação datado de 02 de setembro de 2020, nos termos do artigo 17º do Estatuto Social, foi
dada a abertura da Assembleia Extraordinária pelo Presidente do Conselho Diretor, Marcone
Cerqueira – PY6MV, com as presenças de Crezivando Júnior, doravante “PP7CJ” representante
da LABRE-AL; Roberto Pereira, doravante “PT7YV” Presidente da LABRE-CE; Roberto Stuckert,
doravante “PT2GTI” Presidente da LABRE-DF; Paulo Dionel, doravante “PT9RF” Presidente da
LABRE-MS; José Gomes, doravante “PY4AR” Presidente do Conselho LABRE-MG; Marcos
Figueroa doravante “PY5MRF” Presidente da LABRE-PR; Paulo Roberto, doravante “PS8BAE”
Presidente do Conselho LABRE-PI; Sergio Mendes, doravante “PY1PP” Presidente da LABRERJ; Gilmar Rodrigues, doravante ”PY3GIN” Presidente da LABRE-RS; José Fraxe, doravante
“PV8AAS” Presidente da LABRE-RR; Maurício Caldart, doravante “PV8IB” Presidente do
Conselho LABRE-RR; Douglas Silva, doravante “PP5FB” Presidente LABRE-SC; José Olivo,
doravante “PP5ZP” Presidente do Conselho LABRE-SC; Wilson Bezerra, doravante “PY2ASE”
Representante da LABRE-SP; Ancelio Moraes, doravante “PP6AGM” Presidente do Conselho
LABRE-SE; Júlio Marty, doravante “PY2JMJ” Assessor Jurídico da LABRE; Edson Pereira,
doravante “PY2SDR” Coordenador AMSAT e LABRE NAS ESCOLAS; Fábio Cruz, doravante
“PY2LY” Coordenador Redes Digitais da LABRE; Cláudio Gimenez, doravante “PY2KP” Diretor
de Radioamadorismo da LABRE; João Saad, doravante “PY1DPU” Assessor Técnico da LABRE;
Eugenio Martinez, doravante “PY6MZ” Diretor Executivo da LABRE; Gelson Nobre, doravante
“PU2BNA” Secretário desta Reunião. Em seguida o Presidente do Conselho Marcone PY6MV
compartilhou com todos da assembleia o edital de convocação e fez a leitura das pautas do dia,
encerrada a leitura do Edital, foi compartilhado com todos os presentes o “Relatório de melhorias
na LABRE”, Marcone fez uma apresentação sucinta de todos os itens do relatório e informou
que as estaduais terão acesso ao relatório em seu inteiro teor com o compartilhamento do
documento no Grupo CD e via e-mail. Marcone PY6MV finalizando a apresentação do relatório
de melhorias na LABRE, indagou se haveria algum comentário com relação ao item 1 do relatório
e Stuckert – PT2GTI manifestou-se questionando sobre a possível escolha de um representante
da LABRE-DF junto à RENER, Marcone PY6MV informou que tão logo o texto seja adicionado
ao relatório as estaduais poderão tomar conhecimento e acrescentou que as tratativas junto aos
órgãos em Brasília estão pausadas devido a atual pandemia de COVID-19. Seguindo José
PV8AAS em nome da LABRE-RR parabenizou as atividades realizadas e questionou sobre as
solicitações dos diplomas da LABRE de forma digital, Marcone PY6MV passou a palavra ao
Cláudio PY2KP para dar as explicações ao José PV8AAS, Cláudio PY2KP informou que o
programa para solicitação do diploma foi criado pela LABRE-AL, e atualmente somente o WAB
está disponível automaticamente, mas que já estão trabalhando para adicionar os demais
diplomas. Seguindo, Marcone passou para o segundo item e passou a palavra ao Saad PY1DPU,
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Saad comentou que a nova forma de aproximação da LABRE através dos encontros virtuais e
por esta reunião extraordinária trará vários benefícios as estaduais e em consequência um
aumento da visibilidade da LABRE dentre outros fatores, e questionou se as estaduais da LABRE
compartilham deste pensamento e se estão percebendo maior interesse dos Radioamadores e
um aumento em seus associados, Gilmar PY3GIN manifestou-se e relatou dificuldades nos
contatos com a ANATEL em seu estado Rio Grande do Sul, relatou que não há aplicação de
provas online na quantidade que considera ideal, Seguindo, Saad questionou se mais alguma
estadual gostaria de se manifestar e Paulo PS8BAE solicitou a palavra, Paulo afirmou que mesmo
durante esse período de pandemia, a LABRE-PI conseguiu incluir 6 novos sócios ao atual quadro
de sua estadual, e concordou com Gilmar PY3GIN quando o colega comentou sobre a dificuldade
de aproximação junto à ANATEL. José PV8AAS manifestou-se e afirmou que a divulgação das
ações da LABRE ajudara bastante, e está fazendo com que o radioamador de Roraima tenha voz
junto a ANATEL para requisitar as provas online por exemplo. Renato PY5MRF afirmou que
devido a atual pandemia algumas ações de sua estadual estão pausadas, mas que o
relacionamento junto à ANATEL de seu estado é bastante favorável com relação a aplicação de
provas, mas acha que o peticionamento de provas online é complicado e parabenizou os
trabalhos que a LABRE tem apresentado. Crezivando PP7CJ solicitou a palavra e informou que
está trabalhando em um treinamento para os Radioamadores onde os mesmos serão capazes
fazer um peticionamento ou verificar o andamento dos processos intercorrentes junto à ANATEL,
e acredita que até o fim do ano este treinamento já fique disponível para todos. Marcone PY6MV
esclareceu que a LABRE vem buscando a aproximação de todas as estaduais e desmistificou
alguns comentários que afirmavam que a LABRE queria controlar as estaduais, por conta das
solicitações de informações como número de associados de cada estadual entre outros, afirmou
ainda que pretende implementar um sistema integrado nacionalmente, onde as estaduais farão
a gestão individual das informações. Marcone questionou se havia mais comentários sobre o item
2 e Sergio PY1PP informou que o relacionamento junto a ANATEL de seu estado é bem amigável,
as solicitações de provas para o interior do estado são prontamente atendidas mas por conta da
pandemia essas provas foram suspensas. Paulo PS8BAE pediu a palavra e informou que apoia
e parabeniza todas as ações da LABRE. Seguindo, Marcone passou para o item 3 da reunião, e
sugeriu que as estaduais da LABRE façam uma coleta de todas as sugestões de seu estado e
encaminhem apenas um arquivo com todas as sugestões para a equipe de trabalho coordenada
pela LABRE, informou ainda que o prazo para estes envios será até o final deste ano de 2020 .
Edson PY2SDR complementou a informação e disse que assim que o esboço estiver pronto
poderá ser encaminhado as estaduais, e as propostas poderão ser retornadas à LABRE. Saad
PY1DPU questionou se alguma estadual teria algum comentário sobre a proposta, Crezivando
PP7CJ solicitou a palavra e afirmou que a sua estadual já iniciou essa coleta de sugestões de
sua estadual e disponibilizou os links para que os colegas estudem os tópicos que passarão por
mudanças, e em breve fará o encaminhamento dessas contribuições ao CD. Wilson PY2ASE
solicitou a palavra e solicitou que seja encaminhado em tempo hábil para todas as estaduais o
esboço possibilitando assim, a contribuição de todos para resolução 449, Paulo PS8BAE
solicitou a palavra e afirmou que aguarda maiores informações para que possam fazer um
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relatório com as opiniões que foram acolhidas e que posteriormente será encaminhado um
relatório à LABRE. Seguindo para o item 4 da reunião. Marcone PY6MV considerou que as
opiniões das estaduais já foram colhidas durante a reunião em seguida trouxe ao conhecimento
do CD que radioamadores de São Paulo levantaram algumas questões de ordem e situações
ocorridas na LABRE-SP, em destaque, a última eleição da estadual e registros de atas em
cartório, Marcone seguiu informando que todas as solicitações que forem recebidas durante sua
gestão serão respondidas, afirmou que compete a LABRE trazer a luz dos fatos ao conhecimento
do Conselho Diretor, relembrou que estes assuntos, segundo o nosso estatuto, devem ser
tratados no CD, informou ao Wilson PY2ASE, que serão encaminhados dois relatórios à estadual
de São Paulo, um preparado pelo 2º Vice Presidente do Conselho Diretor e outro pelo Diretor
Executivo da LABRE, Marcone questionou ao Conselho Diretor se alguém seria contrário a
continuidade desta assembleia em nova data, e as estaduais manifestaram-se favoráveis a
continuidade no dia 16 de outubro de 2020. Às 23:45 Marcone suspendeu a sessão devendo ser
retornados os trabalhos dia 16 de outubro, para votação sobre os dois pareceres sobre a LABRESP apresentados.
No dia 16 de outubro as vinte e uma horas foi dado o prosseguimento da assembleia pelo
Presidente Marcone PY6MV, solicitando ao secretário da reunião que fizesse a chamada das
estaduais para os devidos registros. O secretário realizou a chamada e foram registradas as
presenças de Crezivando Júnior, doravante “PP7CJ” representante da LABRE-AL; Marcone
Cerqueira, doravante “PY6MV” Presidente da LABRE-BA; Roberto Pereira, doravante “PT7YV”
Presidente da LABRE-CE; Roberto Stuckert, doravante “PT2GTI” Presidente da LABRE-DF; José
Gomes, doravante “PY4AR” Presidente do Conselho LABRE-MG; Arthur Moreira, doravante
“PY4ART” Presidente da LABRE-MG; Paulo Dionel, doravante “PT9RF” Presidente da LABREMS; Murilo Martins, doravante “PR7AYE” representando a LABRE-PB; Marcos Figueroa
doravante “PY5MRF” Presidente da LABRE-PR; Sergio Mendes, doravante “PY1PP” Presidente
da LABRE-RJ; Gilmar Rodrigues, doravante ”PY3GIN” Presidente da LABRE-RS; José Fraxe,
doravante “PV8AAS” Presidente da LABRE-RR; José Olivo, doravante “PP5ZP” Presidente do
Conselho LABRE-SC; Wilson Bezerra, doravante “PY2ASE” Representante da LABRE-SP. Após
o registro de presença das estaduais, Marcone PY6MV solicitou ao secretário da reunião que
compartilhasse a planilha com a informação de adimplência das estaduais, o secretário informou
que, as estaduais adimplentes seriam, LABRE-AL com 4 votos, LABRE-BA com 6 votos, LABRECE com 6 votos, LABRE-MA com 4 votos, LABRE-PB com 6 votos, LABRE-RJ com 6 votos,
LABRE-RS com 6 votos, LABRE-MS com 6 votos, LABRE-SC com 6 votos, seguindo, prosseguiu
a leitura informando as estaduais inadimplentes seriam, LABRE-PR, LABRE-DF, LABRE-GO,
LABRE-MG, LABRE-PI, LABRE-RN, LABRE-RR, LABRE-SP, LABRE-SE. Ao final da leitura,
José PV8AAS questionou o motivo de sua inadimplência e o secretário da reunião informou a
falta do repasse dos 15% dos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano. Em seguida
Wilson PY2ASE, questionou a inadimplência da LABRE-SP, o secretário da reunião informou que
está pendente o pagamento da IARU do corrente ano, Wilson questionou o horário do
comunicado da inadimplência, e a falta de prazo para pagamento no ofício encaminhado as
estaduais, e informou que a LABRE-SP costuma fazer o pagamento da IARU no final do mês de
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outubro, todos os anos. Marcone PY6MV informou que a LABRE-SP poderia fazer um ofício
fazendo alguma contestação e que o mesmo será avaliado. Dionel PT9RF aventou a
possibilidade de ser colocada em votação no plenário, a adimplência da LABRE-SP. Stuckert
PT2GTI solicitou a palavra e informou que pagou a IARU de 2020, ficando em aberto apenas os
15% de janeiro a setembro do corrente ano. Martinez PY6MZ informou que o oficio 023/2020 foi
encaminhando para as estaduais em 28 de julho informando os valores a serem repassados com
relação a IARU 2020, afirmou ainda que conforme o estatuto para ter direito a voto, é necessário
que a estadual esteja adimplente com todos os repasses de 15% e IARU, devendo se observar
o Parágrafo 1º do Artigo 40º do Estatuto Nacional que diz: “Este pagamento deverá ser feito até
último dia útil do mês de maio.” Seguindo, Marcone PY6MV fez o compartilhamento dos 2
pareceres apresentados, informando ainda que como o 1º e o 2º parecer são praticamente
idênticos, e como todas as estaduais receberam o documento pelo Grupo do CD, fará a leitura
apenas dos pontos divergentes, informando ainda que os pareceres apresentados farão parte
desta ata como anexo. Após a leitura das divergências entre os pareceres, Marcone passou a
palavra aos relatores Martinez PY6MZ e Dionel PT9FR, pela ordem, Martinez PY6MZ faz um
esclarecimento afirmando que o documento cita que foi o Conselho da LABRE-SP que agiu
dentro de sua responsabilidade, e que convocou dentro do processo eleitoral uma nova
assembleia, e que na verdade isso foi feito por uma decisão monocrática do Presidente interino
do Conselho Estadual, onde, não houve nenhuma sessão ordinária ou extraordinária do conselho
de São Paulo, e que não foi votada esta decisão, o segundo ponto é que o código eleitoral de
São Paulo diz que a eleição tem que ocorrer no penúltimo final de semana do mês de novembro,
e o presidente da comissão eleitoral abriu novas inscrições já no dia 9 de dezembro, ou seja,
após o período que consta no código eleitoral previsto para as eleições, e além disso, o código
eleitoral de São Paulo prevê que, o período de abertura do livro tem que durar 30 dias com ampla
publicidade, o livro da segunda chamada só foi aberto por apenas 5 dias e não foi colocado nem
no QTC, seguiu ainda afirmando que a chapa que se inscreveu no período correto e que deveria
disputar a eleição, foi desclassificada quando divulgaram um código eleitoral aprovado em
setembro de 2019 e que não está registrado, esse código eleitoral não foi aprovado pelo Conselho
Estadual da LABRE-SP, onde no início do processo eleitoral em julho de 2019 foram abertas as
inscrições para eleição, e em setembro no meio do processo de inscrições foi apresentado este
novo código eleitoral que não está registrado, eliminando a chapa que já tinha sido inscrita,
considerou ainda que se fosse aprovada, e registrada em cartório, este código só deveria valer
para as próximas eleições. Seguindo, Dionel PT9RF solicitou ao presidente Marcone que fizesse
a leitura do 1° parecer, após esta leitura, Dionel seguiu afirmando que durante o processo
eleitoral, houve democracia, transparência e publicidade, embora no período da segunda
abertura do livro de inscrições, não foi seguido o prazo de 30 dias descrito no regimento eleitoral,
mas que o prazo de 5 dias foi igual para todos que quisessem candidatar-se, seguiu com o
entendimento de que se houvesse algum questionamento com o processo, deveriam ter
questionado a comissão eleitoral e caso não fosse atendido o pedido, deveriam seguir para o
conselho estadual de São Paulo e em último caso recorrer ao Conselho Diretor da LABRE,
finalizou pedindo que fosse considerado o 2° parecer. Wilson PY2ASE solicitou a palavra e
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externou seu repúdio ao vazamento dos pareceres do grupo CD, afirmou que o Presidente da
LABRE-SP não foi ouvido e que houve uma conversa informal entre o Presidente do Conselho
Diretor Marcone PY6MV e o Presidente da LABRE-SP Rubens e que nada foi formalizado,
afirmou ainda que a LABRE-SP tem aproximadamente 20 atas aguardando registro em cartório
por supostas irregularidades de outras gestões, afirmou que o novo código eleitoral está entre
outros documentos, em cartório aguardando o devido registro, seguiu afirmando o
desconhecimento e a falta de informação nos pareceres de vários processos que ocorreram na
LABRE-SP desde gestões anteriores até o presente momento. Marcone PY6MV solicitou a
palavra e informou ao Wilson que a LABRE analisou apenas documentos formais, documentos
que estão registrados e que este foi o método utilizado para a realização dos pareceres. Wilson
PY2ASE questionou ao Marcone PY6MV o por que do não envio destes pareceres para que a
Diretoria Executiva e o Conselho Estadual de São Paulo, pudessem ter o direito de resposta.
Marcone PY6MV afirmou que a LABRE-SP faz parte do grupo CD, onde os pareceres foram
disponibilizados ao mesmo tempo para o conhecimento de todas as estaduais da LABRE. Após
todas as considerações das estaduais, Marcone PY6MV, fez uma proposição de que seja
reconhecida e validada a reunião extraordinária do Conselho Estadual da Labre/SP,
realizada em 18/04/2020, na qual foram eleitos os Srs. Lucas Villela Ramos – PU2LEK e
Antônio Paulo Hawk – PY2APK, respectivamente para os cargos de Presidente e Vice Presidente do Conselho Estadual da Labre/SP, a partir de 18/04/2020, deixando o Sr Clóvis
Cranchi Sobrinho – PY2KG de responder em definitivo pelo cargo de Presidente
Temporário do Conselho Estadual da Labre/SP, também a partir de 18/04/2020; exigir que
o Presidente Executivo em exercício, acate todos os pedidos do Conselho da estadual e
forneça todos os documentos e informações solicitadas através de seu Presidente; e
conceder o prazo de 30 dias para que o Conselho Estadual e a Presidência Executiva
forneçam uma solução encaminhada, sejam elas, resolver todas as pendências com
relação as eleições, registros de atas e tudo que seja necessário para o bom
funcionamento da estadual LABRE-SP. A referida proposição foi aceita por todas estaduais, e
Marcone PY6MV informou ainda que este resultado será encaminhado através de ofício para
LABRE-SP, junto com a ata desta reunião. Às vinte e três horas e cinquenta minutos do dia 16
de outubro Marcone PY6MV encerrou a reunião agradecendo a presença e a colaboração de
todas as estaduais que participaram desta assembleia, determinando ainda a lavratura da
presente ata, da qual eu, Gelson Nobre Araujo PU2BNA, secretário nomeado, assino juntamente
com o Sr. Presidente do Conselho Diretor, Marcone dos Reis Cerqueira PY6MV, para que
produza seus efeitos legais e também o devido registro em cartório.
Brasília, DF 16 de outubro de 2020.

______________________________
Marcone dos Reis Cerqueira-PY6MV
Presidente do Conselho Diretor

________________________________
Gelson Nobre Araujo-PU2BNA
Secretário

Caixa Postal nº 4 - CEP 70275-970 - Brasília - Distrito Federal – BRASIL
http://www.labre.org.br
Telefone: +55 (61) 3223-1157

Pág. 5 de

5

