ATA DO DIA 29/09/1999

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e nove, às
dezenove horas, no escritório da LABRE/MS, à R.Farroupilha, 213, nesta cidade,
reuniram-se os membros da diretoria, presidida pelo Vice-Diretor em Exercício,
Edmar Rinaldo de Queiroz-PT9ED, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) análise da correspondência de Paulo Dionel da Silva - PT9RF sobre a criação da subdiretoria de Paranaíba e nomeação do respectivo sub-diretor; 2) - preenchimento dos
diplomas comemorativos dos 100 anos de Campo Grande por Carlos Reynaldo
Fernandes - PT9ADT; 3) - solicitar ao Sr. Delecruz Libório Arraes - PT9ABZ o
edital de convocação para eleições do Conselho Regional; 4) - Assuntos Diversos. O
Edmar - PT9ED deu início os trabalhos às dezenove horas, colocando,
primeiramente, em discussão a proposta de criação da sub-diretoria de Paranaíba
formulada por PT9-RF - Paulo. Foi lida a correspondência, da qual trascrevemos o
seguinte trecho: “No dia 7 de setembro de 1999 o GPR - Grupo Pantanal de
Radioamadorismo instalou uma estação repetidora em VHF na Serra do Aporé,
município de Paranaíba. Essa repetidora tira definitivamente a região nordeste do
estado do isolamento em que se encontra. Esta é sem dúvida uma grande
oportunidade que a LABRE/MS tem de divulgar o seu trabalho de incentivo ao
ingresso de pessoas ao radioamadorismo, pois que existem naquela região muitos
operadores utilizando-se da faixa destinada aos radioamadores sem um mínimo de
conhecimento sobre radioamadorismo. Através da repetidora de Paranaíba a
LABRE/MS pode facilmente, através de QTC Falado, atingir as cidades de
Chapadão do Sul, Cassilândia, Inocência, Aparecida do Taboado e especialmente
Paranaíba. Nesta cidade encontra-se o associado Édio-PT9ES, que é um líder nato, e
vem fazendo um trabalho junto a diversos interessados e que já prepara cinco
candidatos a prestar exames de radioamadorismo no próximo dia 16 de outubro. Por
tudo isso, proponho seja criada a Sub-Diretoria Regional de Paranaíba e a respectiva
nomeação do Édio como seu sub-diretor regional.” Colocada em votação, essa
proposta foi aceita por unanimidade. Determinou-se a correspondente emissão de
portaria nomeando o associado Édio - PT9ES como Sub-Diretor Regional. Em
seguida, passou-se ao segundo ítem da pauta. Segundo informações da Sra.Vera
Lúcia de Oliveira Dionel, que vem trabalhando desde o dia 20 de setembro como
secretária, a título de colaboração voluntária, o Sr.Reynaldo - PT9ADT estaria
disposto a preencher os 150 diplomas comemorativos dos 100 anos de Campo
Grande, manualmente, em letras góticas, os nomes e indicativos dos colegas que
contataram a estação oficial no dia 22 de agosto. Os presentes aceitaram de pronto
essa grande colaboração voluntária do colega Reynaldo - PT9ADT e fizeram questão
de deixar registrado de antemão os agradecimentos a ele.e elogiaram essa iniciativa
do colega. Antes de encerrar a reunião, ficou determinado a emissão de ofícios a
diversos radioamadores que estão em atraso com a Regional, para solicitar a
regularização com a tesouraria. Nada mais havendo a tratar, o Sr.Presidente deu por
encerrada a sessão, da qual eu, Paulo Dionel da Silva, PT9RF, servindo como
secretário, lavrei a presente ata que vai por todos assinada, na respectiva lista de
presenças. Campo Grande, 29 de setembro de 1999.

