LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO

LABRE-SP
São Paulo, 04 de agosto de 2014
Senhores Conselheiros:

Na qualidade de Presidente do Conselho Estadual da Liga de Amadores Brasileiros de
Rádio Emissão, conforme prerrogativa a mim conferida pelo Estatuto Social e
Regimento Interno do CE, serve o presente comunicado para convocar todos os
conselheiros para a reunião ordinária da gestão 2014/2016, que se realizará em 18º DE
AGOSTO DE 2014, com primeira chamada às 10h00min e segunda às 10h30min, à
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 "A", Carrão - São Paulo-SP.
Os associados em dia com suas obrigações terão acesso franqueado à reunião,
Consoante no Artigo 17 do Estatuto social vigente.

Pauta
1. Análise do relatório e conclusão do processo administrativo denominado PA1/2014
que tramita em sigilo.
2. Debate sobre o andamento do evento Convenção Nacional de Radioamadorismo
3. Incentivo para a ativação de estações durante contestes nos moldes de
comunicações de emergência visando aprimorar as atividades da RENER, por
intermédio de um diploma expedido e concedido pela Labre SP, para os operadores
em nosso estado.
4. Consolidação e escolha do método de comunicação eletrônica para procedimentos
deste conselho e sua comunicação pública, além dos canais oficiais já existentes,
buscando atender solicitações, divulgar e dar mais transparência as atividades deste
conselho.
5. Análise do funcionamento e objetivos da estação oficial da Labre SP PY2AA e outras
providencias.
6. Apreciação das inscrições de novos associados e dos desligamentos e
falecimentos
.

Outros assuntos de interesse não elencados nos tópicos anteriores.
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Atenciosamente,

Autorizado a publicação por e-mail oficial da presidência do conselho.
Robert Alexander Cochrane – PY2WAR
Presidente do Conselho Estadual Triênio 2014/2016
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