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Aos vinte e dois dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e nove, às dezenove 

horas, à Rua Farroupilha, 213, nesta cidade, reuniram-se em edição ordinária os 

membros da diretoria da LABRE/MS, estando presentes o Diretor Regional, Luiz 

Carlos Pecantet-PT9IE; Gilberto Ribeiro de Araujo Filho-PT9GIL, Diretor de 

Administração; Edmar Rinaldo de Queiroz-PT9ED, Vice-Diretor Regional; Alberto 

Monteiro dos Santos-PT9ACY, Tesoureiro; João Dionel da Silva-PT9PM, Diretor de 

Radioamadorismo e Paulo Dionel da Silva-PT9RF, Secretário. Iniciando os trabalhos, 

o Diretor Regional, na qualidade de presidente da reunião, solicitou ao secretário que 

lesse a ata anterior, a de nº 01/99, de 20/02/99, que sendo achada conforme foi 

devidamente assinada. Em seguida o senhor presidente apresentou os principais pontos 

a serem tratados: 1º - Termo de Cooperação LABRE/ANATEL; 2º - Ofício-circular 

para os associados sobre a situação social; 3º - Aquisição de um microcomputador; 4º 

- Assuntos Diversos. No primeiro item o Sr.Gilberto leu na íntegra o Termo de 

Cooperação nº 001/99 firmado em 31/03/99 entre a Confederação LABRE e a 

ANATEL-Agência Nacional de Telecomunicações, de cujo documento foram 

extraídos vários pontos importantes que dão as seguintes condições à LABRE/MS: a) 

elaborar, aplicar e avaliar os testes de radioamadorismo, bem como emitir o 

Certificado de Operador, a Licença de Funcionamento e a guia de arrecadação 

correspondente ao FISTEL; b) consutar e cadastrar os candidatos no Sistema de 

Informações Técnicas para Administração das Radiocomunicações-SITAR; c) 

entregar os documentos de habilitação e execução aos aprovados nos testes de 

radioamadorismo. Os colegas aplaudiram a iniciativa e o esforço da LABRE Nacional 

que conseguiram dar uma nova dinâmica às federações LABRE, que de agora em 

diante podem formar diretamente novos radioamadores e fornecer-lhes a condição 

legal para executar o Serviço de Radioamador. Passando ao item nº 2 da pauta, ficou 

aprovado pelos presentes a remessa do Ofício-Circular nº 001/99 a todos os 



associados, tanto os que estão em dia com as obrigações sociais, quanto os que estão 

com as mensalidades em atraso. Essa correspondência informa os colegas sobre os 

serviços que a LABRE/MS passa a prestar em razão do acordo firmado com a Anatel, 

e por consequência o aumento da responsabilidade da entidade com a classe, como 

também concede descontos especiais sobre as anuidades 1997/1998, para incentivar o 

maior número de associados a se atualizarem junto a LABRE-MS. Para os sub-

diretores regionais, além do referido ofício-circular deverá ser enviado material 

didático para oferecer aos candidatos ao ingresso e promoção de classe, tais como, 

apostilas de legislação, técnica é ética operacional, radioeletricidade, e fita K-7 do 

curso de telegrafia. Em seguida, pela ordem da pauta, foi discutida a aquisição de um 

microcomputador, para realizar as tarefas de rotina do escritório como também para 

interligação com a Anatel através do sistema SITAR e que possibilite à LABRE/MS a 

consulta, o cadastramento dos candidatos e a emissão da guia Darf. Ao final das 

opiniões dos presentes, chegou-se a um consenso de que antes de procurar comprar o 

microcomputador, a LABRE-MS deverá primeiramente encaminhar ofício à Receita 

Federal em Campo Grande, para solicitar em doação ou comodato um 

microcomputador com impressora, e também um aparelho Fax, um rádio VHF e um 

Rádio HF, até porque a entidade não dispõe de recursos financeiros para desembolsar 

uma quantia considerável.  Passando ao quarto e último ponto da pauta da reunião, em 

Assuntos Diversos, o mais importante a registrar foi a possibilidade da volta do QTC 

Falado por meio da Diretoria de Radioamadorismo, a ser veiculado através da Rodada 

dos Mandioqueiros, e também no segmento de VHF, a partir do momento em que a 

LABRE/MS estiver em pleno funcionamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Paulo 

Dionel da Silva, PT9RF, servindo como secretário da reunião lavrei a presente ata, 

que, depois de lida e achada conforme vai por mim e os demais presentes assinada. 

Campo Grande, 22 de abril de 1999. 

 


