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Ata da 1ª Sessão Ordinária da 73ª Reunião do Conselho Diretor da Liga de Amadores 
Brasileiros de Rádio Emissão – LABRE, realizada em 27 de Novembro de 2008, no San Marco 
Hotel, Brasília/DF. 

Às 09h00min do dia 27 de novembro de dois mil e oito, deu inicio a 1ª Sessão Ordinária da 73ª 
Reunião do Conselho Diretor da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão-LABRE, no Salão 
de Reunião do San Marco Hotel, na cidade de Brasília-DF, presidida por Gustavo de Faria Franco-
PT2ADM, Presidente do Conselho Diretor da Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissão – 
LABRE, com a participação dos seguintes representantes legais das Estaduais da LABRE: Antonio 
Severino da Silveira-PT2ZN, Diretor Executivo da LABRE e Vice-presidente do Conselho da 
LABRE/DF, representando a LABRE/GO; Marcio Humberto Almeida de Carvalho-PS7TKS, 
Presidente do Conselho da LABRE/RN; Francisco Ricardo Favilla - PT2RY, Secretário do Conselho 
da LABRE/DF e Primeiro Vice-diretor Executivo da Administração Federal da LABRE, Diretor 
Administrativo, cumulativamente como Diretor Secretário; José Maia da Silva Filho - PY8ZE, 
Presidente do Conselho da LABRE/PA; Irenaldo Paulino da Costa - PY3IP, Presidente da 
LABRE/RS; Paulo Roberto dos Santos Caldas-PS8BAE, Presidente do Conselho Estadual da 
LABRE/PI; Marivaldo da Cruz Sales - PY1IBM, Presidente da LABRE/RJ: Raimundo Honório Leite-
PR7HR, Presidente da LABRE/PB; Antônio Carlos Colnaghi-PY2ADZ, 2º Vice-presidente do 
Conselho Diretor da LABRE e Conselheiro estadual da LABRE/SP; Antony Nelson Pinheiro Luso-
PR8AL, Presidente da LABRE/MA; Júlio Cesar Freitas de Souza-PT2JC, Presidente da LABRE/DF; 
José Machado-PT9KC, representando o Estado do Mato Grosso do Sul, em face da ausência de 
componentes da LABRE/MS; Daniel de Queiroz-PT7VD, Presidente da LABRE/CE; Edna Sanches - 
PY6EAS, representando a LABRE/BA; Ralison Kennedy - PP8RKS, Diretor de Radioamadorismo da 
LABRE/AM; José Hélio-PP6HG, Presidente da LABRE/SE; Sebastião Marcelo dos Santos-PP7SMS, 
Presidente da LABRE/AL; José Luiz Albuquerque Maranhão-PY7ALM, Presidente da LABRE/PE; 
Roberto Batista Pereira-PT7YV, 1º Vice-presidente da LABRE e Presidente do Conselho da 
LABRE/CE; Elias da Silva-PY2BF, Presidente do Conselho Estadual da LABRE/SP e Noel Lavarotti-
PY5BT, Presidente da LABRE/PR, além de Atilano Oms Sobrinho-PY5EG, representando o Grupo 
Araucária de DX. Inicialmente, o Presidente do Conselho, Gustavo de Faria Franco-PT2ADM, 
verificou haver o quórum mínimo previsto no Estatuto da LABRE, solicitou aos representantes 
estaduais que verifiquem se o estatuto do seu estado está condizente com o estatuto da LABRE, 
Administração Federal, aprovado em 2005. Em seguida convidou o Favilla-PT2RY, Diretor 
administrativo e financeiro da LABRE Administração Federal, para apresentar o funcionamento da 
LABRE, Francisco Ricardo Favilla-PT2RY, agradeceu a presença e todos e disse da satisfação de ver 
a grande quantidade de Estaduais da LABRE representadas nesta reunião. Disse que, devemos nos 
conscientizar de que cada um tem o seu problema; que a LABRE administração federal, está vivendo 
um momento muito difícil, muito crítico e que não está quite com a sua obrigação internacional, ou 
seja, com a entidade que representa e bem, os radioamadores no mundo, que é a IARU; pediu 
encarecidamente que o ajude a administrar a LABRE. Gustavo de Faria Franco-PT2ADM, agradeceu 
as palavras do Favilla. Disse meus amigos o coffee break já está servido, aproveito para convidar a 
todos os colegas representantes de nossas estaduais a procurarem o Favilla – PT2RY, que contará com 
a presença de 1º Vice-presidente para tomarem conhecimento da situação das suas entidades e aqueles 
que desejarem acertar as suas contas ou fazerem um acordo. No final deverá ser confeccionado um 
documento que será parte integrante desta Ata. Após o Intervalo convidou  para usar da palavra, o 
colega Atilano de Oms Sobrinho - PY5EG. Este se dirigiu aos presentes e fez um relato das atividades 
do Grupo Araucária de Dx e citou alguns procedimentos para um bom desempenho em competições e 
maneiras de trabalhar uma estação de DX em pile-ups, splits, etc. Gustavo-PT2ADM agradeceu  ao 
Atilano por ter se disposto a vir até Brasília para com essa palestra, mostrar o seu conhecimento e essa 
coisa maravilhosa que é o DX. Em virtude do adiantado da hora o Presidente deu por suspensa esta 
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sessão para o almoço e convidou todos a retornarem em uma hora.  Às treze horas o Presidente 
reiniciou os trabalhos. Iniciando Gustavo-PT2ADM citou que há coisa de duas semanas foi convidado 
a ir ANATEL, pelo engenheiro Marcos e a engenheira Diana, que fizeram uma a apresentação sobre o 
PLC. Na ocasião fez o convite e eles vieram aqui hoje e vão fazer para nós agora uma apresentação 
sobre o PLC e os estudos que a ANATEL tem feito sobre este polêmico assunto. A seguir o 
engenheiro Marcos falou aos presentes e apresentou uma detalhada palestra sobre as ações da 
ANATEL, diante do controvertido sistema PLC. Em seguida, houve a palestra da engenheira Diana, 
também da ANATEL que teve uma incumbência de acompanhar em campo, em laboratório, os testes 
realizados, foi a responsável pela definição de vários parâmetros que estão expostos na 
regulamentação, apresentou com detalhes o que de concreto foi obtido nesse trabalho, do ponto de 
vista prático. Ao término de sua palestra, juntamente com o engenheiro Marcos, passou a responder 
várias perguntas dos presentes. O Presidente Gustavo teve que se ausentar e o Vice-presidente 
Roberto Pereira Batista-PT7YV, assumiu a condução dos trabalhos e agradeceu a presença do 
engenheiro Marcos, da engenheira Diana e do Atilano-PY5EG, citando o seu empenho na divulgação 
do radioamadorismo de competição no Brasil e em seguida convidou-o para receber o Diploma 
Ordem do Mérito do Radioamador e a respectiva Medalha, a ele conferidos, pelos relevantes serviços 
prestados ao radioamadorismo brasileiro. Atilano agradeceu emocionado e disse que guardará com 
muito carinho. Francisco Ricardo Favilla - PT2RY falou da criação e do Regulamento da Comenda da 
Ordem do Mérito do Radioamador e em seguida convidou Terezinha Maria Abranches Felix Cardoso-
PT2TF, para receber o Diploma da Ordem do Mérito do Radioamador e a respectiva Medalha, a ela 
conferidos, esta agradeceu muito emocionada, dizendo que esse diploma é o mais importante do que 
todos aqueles que têm na sua parede, porque representa muitos anos de trabalho. Fez ainda um 
agradecimento especial para aquele que a incentivou desde o princípio, e ao longo dos quase 30 anos 
de radioamadorismo, o seu marido o Walter - PT2TG. Em seguida Roberto Batista Pereira-PT7YV, 
dando continuidade à reunião, convidou o representante da LABRE/AM para apresentar as 
realizações, os problemas, da LABRE/AM. Ralison Kennedy- PP8RKS, disse que apesar das 
dificuldades, conseguiram melhorar muita coisa na área do radioamadorismo, dentre elas a 
distribuição aos associados a carteira social de PVC, colocaram em funcionamento a repetidora oficial 
da LABRE, ativação do echolink, 24horas no ar, disse ainda que a LABRE/AM funciona no horário 
comercial, os colegas têm livre acesso à estação de HF em todas as bandas, firmaram parcerias com o 
Instituto Municipal de Trânsito de Manaus e passaram a comunicar ocorrências de trânsito, firmaram 
também parceria como DETRAN/AM e estão com um projeto denominado Integração, agora para 
2009, cujo objetivo é integrar Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e 
SAMU em uma única freqüência, para viabilizar a comunicação entre eles, de forma rápida e precisa. 
Fizeram ação social no Bairro Jorge Teixeira, zona leste de capital amazonense, no dia 24 de maio 
deste ano, fizeram outra ação social no Bairro de Petrópolis, na zona sul da capital amazonense, estão 
ainda, finalizando a adequação do novo estatuto com o novo Código Civil, participaram também do 
jamboree, JOTA 2008, com a participação de dois grupos escoteiros do Amazonas. Por último, no dia 
22 de novembro, houve a participação no Curso de Capacitação e Atuação Emergencial para 
Radioamadores, que ocorreu este ano e finalizou com um muito obrigado. Roberto-PT7YV agradeceu 
e convidou a Edna Sanches-PY6EAS, para dar as informações da LABRE/BA. Edna Sanches-
PY6EAS disse que na LABRE/BA, chegou quase a zero, porque teve uma recaída na arrecadação, 
mas um dia um contato da LABRE/BA, com a ONG, IMA- Instituto de Mamíferos Aquáticos resultou 
em um convênio e dali para cá, tem progredido muito. De imediato eles empregaram R$ 70 mil, em 
muitas coisas boas para a LABRE/BA, trocaram piso, colocaram portas, e melhoraram demais a 
LABRE/BA. E ainda colocaram dois seguranças para a guarda das instalações. Estão com 87 
pingüins, nessa leva de pingüins que bateram à costa da Bahia, terão  mais de 800 e as escolas estão 
mandando crianças para verem os pingüins. Com o sumiço da ata, não puderam registrar a nova 
diretoria. Estão com o estatuto já aprovado pela assembléia, que não foi registrado, porque tudo 
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depende de validar o nome do presidente. O banco está com dinheiro e não pode fazer pagamento, 
porque lá também não foi regularizada a situação do presidente. Assim não pode sanar dívidas da 
IARU e da LABRE Nacional. Finalizou dizendo que tem apenas 34 pagantes e que assim a situação é 
muito ruim. Roberto-PT7YV agradeceu e convidou o colega Marcelo-PP7SMS, de Alagoas. Sebastião 
Marcelo dos Santos-PP7SMS disse não ter muito a comemorar porque, está em vias de perder a sede. 
Há dois ou três meses, ajudaram o Corpo de Bombeiros de Alagoas, recuperando o repetidor deles, as 
antenas das viaturas e eles conseguiram falar de HT de São Miguel dos Campos, coisa que ele não 
fazia nem dentro de Maceió. A Defesa Civil solicitou a possibilidade de colocar um posto avançado e 
um plantão na sede da LABRE/AL, O Patrimônio da União disse que não tinha como fazer essa 
cessão, mesmo porque até dezembro iriam retomar o prédio, que foi uma cessão ainda à época de 
1960, por um Decreto do Governo Federal. Disse que a conta-corrente da LABRE/AL foi encerrada 
por emissão de cheques sem fundos; foram cinco de R$ 350,00, que não tem mais nada lá, roubaram 
tudo. Em duas semanas, no ano de 2007, foram 13 arrombamentos, que estão numa situação difícil, 
com a energia cortada, a água cortada e devendo. O Paulo César - PT2PC foi dar palestra para o 
pessoal da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, mas não houve interesse, foi uma palestra para alguns 
soldados do Corpo de Bombeiros e no sábado para alguns radioamadores. Basicamente é isso, meus 
amigos e finalizou. Roberto Batista Pereira-PT7YV, agradece e a seguir passa relatar as informações 
sobre a LABRE-CE, dizendo que a LABRE/CE mantém um relacionamento de excelente para muito 
excelente, com a ANATEL/CE. Falou ainda que com relação à aplicação de provas, não tem a mínima 
dificuldade, que tem conseguido atrair as pessoas, principalmente os usuários do interior que querem 
contato com a capital, com a interligação de repetidoras. Hoje tem repetidoras, falamos praticamente 
com o Ceará inteiro, só com as repetidoras da LABRE. Que devido o estreito relacionamento que tem 
com a ANATEL, ela tem acatado algumas denúncias para ajudar o nosso serviço. E isso é feito e 
cobrado, que não ia se  alongar mais, mas as atividades que fazem são aquelas rotineiras procurado 
sempre incentivar e movimentar o radioamadorismo, principalmente aquele do interior, que é um 
pessoal deficitário de informações. Agradeço mais uma vez e dando continuidade, convidou o 
“Severo” - PT2ZN, para apresentar as realizações da LABRE/GO. Antônio Severino da Silveira - 
PT2ZN representando a LABRE/GO agradeceu ao Djalma por mais esta oportunidade, que não pôde 
comparecer porque anda meio adoentado e a LABRE/GO, como em quase 99% das Estaduais da 
LABRE é o Presidente ali “puxando o carro”. Mas mesmo meio doente e com a idade avançada, a 
LABRE/GO por intermédio do Djalma Gouveia-PP2HGN, tem uma atividade muito grande, faz 
convênios com a polícia, tem repetidora,  uma ambulância que ajuda a prestar serviços e todos os anos 
faz uma caminhada de Goiânia até a margem do Araguaia; isso é sagrado. As atividades são aquelas; 
poucos recursos, o dinheiro que ele manda para a LABRE sai quase só do bolso dele; tem um terreno 
muito bom e em certa ocasião orientou a procurar uma construtora para fazer a obra. Ele argumentou 
que o terreno ainda não tinha prédio. Obrigado. Roberto - PT7YV agradeceu e a seguir convidou o 
representante da LABRE/MA. Antony Nelson Pinheiro Luso-PR8AL, atual Presidente da 
LABRE/MA disse que como todas as demais Estaduais da LABRE já falaram, também tem muitas 
dificuldades. Fazendo breve retrospecto, falou que quando assumiu a LABRE/MA, em julho deste 
ano, tinha apenas 10 sócios, dos quais apenas 5 eram adimplentes, que o Gregório Carvalho Pereira - 
PR8ADR, “carregou a LABRE/MA durante sete anos, nas costas”. De forma que tem 34 sócios 
atualmente, com uma inadimplência de 30%. Hoje, também, por meio de um projeto que há mais ou 
menos um mês foi colocado no ar e conseguiram interligar os municípios mais distantes do Estado do 
Maranhão, por meio do echolink. Isso permitiu que o Maranhão desse um salto, que a LABRE/MA 
está atendendo locais aonde não chegava antes, principalmente em Imperatriz, que é o segundo 
município do Estado do Maranhão e onde há um grande número de radioamadores, que hoje já estão 
se tornando labreanos. Eram locais em que não conseguia chegar. E isso vem trazendo nova roupagem 
para o radioamadorismo maranhense. Também falou do estreitamento que a LABRE do Maranhão 
vem fazendo junto com a ANATEL. Que infelizmente, só tem uma pessoa na ANATEL/MA, que 
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atende aos pleitos dos radioamadores. Trata-se da D. Rosana. Infelizmente ela viaja muito. Ela tem 
sempre boa vontade em atender, mas às vezes emperra justamente pela pouca disponibilidade que ela 
tem. Que ultimamente fizeram ações sociais juntamente com a Sociedade São Vicente de Paula e 
finalizou com um muito obrigado. Roberto Batista Pereira-PT7YV agradeceu e ratificando as palavras 
do Antônio Carlos Colnaghi-PY2ADZ, com relação às atividades sociais, de utilidade pública, citou 
que é preciso documentar isso, ter isso guardado, para quando for fazer a renovação da utilidade 
pública no seu estado já ter essa documentação pronta, como também repassar ao Favilla, para que ele 
possa dar continuidade na renovação da utilidade pública nacional. Parece que isso está sendo 
esquecido e que a utilidade pública nacional, hoje, tem sido feita, disse, quase que exclusivamente 
com as ações que a LABRE/DF, em seguida, convidou o Machado-PT9KC para passar informações 
do Mato Grosso do Sul. José Machado-PT9KC, disse que após várias tentativas da LABRE central de 
entrar em contato com a LABRE/MS e não ter conseguido, foi solicitado que viesse para prestar as 
informações sobre o radioamadorismo do seu estado. Relatou que a LABRE/MS passou por uma série 
de irregularidades, inclusive documentadas. E à época foram tomadas providências por quem de 
direito, o Gustavo-PT2ADM. Essas providências não surtiram efeito. Em conseqüência disso, em 
torno de 40 a 50 radioamadores, em um manifesto, se retiraram da LABRE/MS, eram radioamadores 
pagantes. Inclusive ele, que é sócio remido e que também contribuía. Não concordam com a atual 
administração da LABRE/MS, empossada novamente pela Justiça. Ela foi empossada, inclusive um 
Oficial de Justiça esteve lá, quebrou o cadeado e eles tomaram posse. E foi quando a turma saiu. Em 
conseqüência disso, renasceu um grupo que praticamente estava morto, a Associação de 
Radioamadores do Mato Grosso do Sul, que hoje funciona como se fosse uma LABRE, é pessoa 
jurídica, tudo direitinho. Todos os radioamadores que saíram da LABRE/MS convergiram para a 
ARMS. Ela, inclusive, é quem auxilia a Defesa Civil, que usa os nossos meios de comunicação. Tem 
um entrelaçamento muito bom com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. O Paulo César-PT2PC 
esteve por lá e viu. De forma que esses radioamadores de Campo Grande não tem condições, no 
momento, de retomar a LABRE/MS. Eles devem ter, hoje, na LABRE/MS, de 10 ou 11 sócios. Por 
isso, estão em débito com a LABRE Central. Que já ouviu dizer algumas vezes que eles queriam 
entregar a LABRE/MS e alguns disseram que se a LABRE/MS voltar eles retornam e fica tudo 
resolvido, porque a ARMS não vai acabar assim, hoje ela tem um espaço doado no Parque das Nações 
Indígenas, não paga luz, não paga água, não paga nada. Favilla - PT2RY, perguntou ao Machado 
sobre uma suposta dívida de R$ 500,00 da LABRE, Administração Federal, com um determinado 
Advogado que fora contratado para entrar com aquela ação e ele esclareceu tudo, afirmando que nada 
se deve ao Advogado contratado por ele, por solicitação do Gustavo – PT2ADM. Roberto Batista 
Pereira-PT7YV agradeceu as explicações do Machado-PT9KC logo em seguida transmitiu a 
Presidência dos trabalhos ao Presidente Gustavo de Faria Franco – PT2ADM. O Diretor 
Administrativo, Favilla – PT2RY pediu a palavra e entregou o documento em que consta os 
pagamentos e os acordos realizado com algumas estaduais. O Presidente Gustavo – PT2ADM 
determinou que tal documento fosse incluído nesta ata, o que consta a seguir: Acordos realizados 
pela Diretoria Administrativa com as diversa estaduais: - Alagoas: Reconheceu a dívida, porém 
ficou de relatar a situação caótica em que se encontra a LABRE/AL. Pelo nosso levantamento se os 
valores fossem pagos até 30/11/08, teríamos:- Acordo – R$2.268,28; - IARU – USD 78,75; - CP (75 
meses) – R$540,00; - Pagou IARU/2008 – (R$38,00); - Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e 
Tocantins: Em dia – Ok. - Bahia: Pagou a CP de 10/07 a 08/08 (deve a partir de 09/08) – Ok. - 
Ceará: Pagou a CP 03 a 10/08 – Ok. - Distrito Federal: em dia (ant.) – Ok.- Espírito Santo: Não 
compareceu, permanece a situação anterior. - Goiás: em dia (ant.) – Ok. - Maranhão: Propôs um 
acordo para pagar pelo número real de sócios contribuintes desde 01/98 até 12/08, no valor de 
R$720,00 em 8(oito) parcelas mensais de R$90,00 (noventa reais) + a CP correspondente. Pagará, 
também, o somatório das reuniões anteriores do Conselho Diretor no valor de R$114,42. Proposta 
aceita pelo Vice-Presidente Roberto Batista Pereira-PT7YV. Pagou a 1º/8 e os rateios (dep. CEF).- 
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Mato Grosso: Não houve nem proposta e nem pagamento. (sem representante). - Mato Grosso do 
Sul: Não houve nem proposta e nem pagamento (sem representante da LABRE/MS, representante do 
Estado só tratou do problema jurídico e informou que a LABRE/MS não está em  funcionamento). - 
Minas Gerais: Não tem representante. - Pará: Confirmou que reconhece a dívida, (CP 7.200,00) 
porém irá propor por escrito que os 10 anos sem funcionamento não seja considerado. A dívida da 
IARU e das reuniões CD (R$1.800,00) seja paga em 4x de R$300,00. - Dívida da IARU – 
US$490,00; - Paraíba: Confirmou as nossas anotações e declarou que na próxima semana fará 
depósito e explicará. - Paraná: Reconhece a dívida cobrada, porém não foram 4 e sim 5 as parcelas 
pagas. (deve 15 x 313,74), deve CP desde Novembro/2003. Deve IARU de 2004/05 no valor 
US$345,76. Declarou que fará uma proposta para este pagamento durante o próximo ano. - 
Pernambuco: Confirma nesta data a dívida com relação a IARU e às reuniões do CD (R$253,48), 
Cota-participação pagou de Outubro/2004 a Dezembro/08. (R$830,00). - Piauí: Totalmente em dia; 
pagou a CP até Dezembro/2008. (3 meses – cheque – R$180,00). - Rio de Janeiro: Reconhece às 
dívidas; declarou que fará um relatório bem detalhado da situação caótica da LABRE/RJ. - Rio 
Grande do Norte: Informou que em Dezembro/2007 foi feito o pagamento da IARU/07 e do rateio 
do CD/07; fato confirmado pela existência daquele valor, porém não fora identificado na ocasião, 
conforme consta em nosso balancete. Confirma a dívida da CP desde Janeiro/07 até presente data. Irá 
propor uma forma de pagamento. - Rio Grande do Sul: Em dia com a CP até Outubro/08. Deve cota 
da IARU/07 (US$184,50) e o rateio da reunião CD (27,50) (CONFIRMAR).; - Santa Catarina: Em 
dia (sem representante). - São Paulo: Em dia (Representante Elias Pres. Conselho). - Sergipe: 
Confirmou com cópia de depósito a quitação do acordo de 2003. Pagou as CP de Dezembro/03 a 
Dezembro/08 (acordo: aprovado pelo Vice Pres. Beto) no valor de R$732,00 e a as cotas atrasadas da 
IARU no valor de R$186,00. Pagou, também, a cota da IARU/2008. Às 18h30min horas, o senhor 
Presidente Gustavo de Faria Franco, (PT2ADM), encerrou os trabalhos desta 1ª Sessão Ordinária da 
73ª Reunião do Conselho Diretor da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - LABRE, da 
qual, eu, Francisco Edvaldo Pereira de Freitas - PS7DX, na falta de um Secretário efetivo e por 
solicitação da Presidência, lavrei a presente ATA, por degravação, e que, para que produza seus 
efeitos legais, vai assinada por mim e pelo Presidente da Reunião, o Radioamador Gustavo de Faria 
Franco, PT2ADM. 
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