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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos,
reuniu-se a Diretoria da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército-AORE-RJ em
sua sede à Avenida Brasil, 5292- Bonsucesso- Rio de Janeiro-RJ, com CEP 21040-361,
com a presença dos associados Sergio Pinto Monteiro-Presidente do CNOR, Ricardo de
Araújo Cordeiro-Presidente da AORE-RJ, Adalberto Marques de Oliveira-Diretor
Tesoureiro, Sérgio Alexandre Lourenço Capella-Gestor do Projeto Major Apollo, José
Paulo Renha, Israel Zukerman, Denis de Freitas para tratarem dos assuntos abaixo
descritos. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata anterior de 2/08/2016 quando
foram apontadas as pendências e informações seguintes: 1) O tenente Denis continua
coordenando as atividades de reforma das instalações da AORE-RJ e está elaborando o
Projeto de Padrinhos das Armas/Quadros e Serviços que será composto por 1(um)
Oficial representante de cada Arma/Quadro/Serviço e traçará juntamente com os
demais associados ações e planejamento de ajuda aos cursos, faltando definir o
Padrinho do curso de Comunicações; 2)Próximas reuniões da AORE-RJ 16/08 e 26/08 e
30/08, sendo que a reunião do dia 26/8 será feita após a Formatura mensal do CPORRJ e ao final dessa reunião o almoço de confraternização, cujo local será definido na
reunião de 16/08; 3)Foi definida a data de realização dos jubileus de ouro e Prata das
turmas de 1966 e 1991, respectivamente, para o dia 08 de Outubro de 2016; 5) Foi
informado pela Secretaria da AORE-RJ que o WhatsApp denominado “Lista Oficial da
AORE-RJ” está funcionando bem; 6) Foi modificado o nome do Projeto de doações de
Sangue para “Projeto Doação de Sangue”; 7) o Tenente Foli continua reativando os
Convênios da AORE-RJ e conseguindo novas adesões com Empresas parceiras; 8)
Continuamos aguardando o posicionamento do 25º Blog para a realização da pintura
dos M41B; 9) Continua pendente a crítica a minuta de Regimento Interno proposto
pelo tenente Adalberto. Pedimos aos participantes que as façam o mais breve possível
até o dia 16/09/16. Como novos assuntos foram mencionados: a) Foi conseguido a
visita a fábrica de Asfaltos e Emulsões Asfálticas e levado a consideração do Senhor
Subcomandante ten cel Marcelo para que identifique, além do curso de Engenharia os
demais alunos que farão a visita e a data em que a mesma se realizará. O Capitão
Chefe do Curso de Engenharia Já contactou-nos e ficou de definir os nomes dos alunos
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e a data após as Olimpíadas; b) Foi informado pelo Associado capella do convite para
uma visita da AORE-RJ ao Batalhão de Blindados dos Fuzileiros Navais; c) Foi informado
pelo Associado Denis que está preparando palestras/aulas, a serem aplicadas aos
alunos do CPOR-RJ e aos demais Associados, sobre CORE (patrulhas), PH Tático e
Rappel; d) Foi informado que entre os dias 18 e 22 do corrente não haverá expediente
no quartel do CPOR-RJ, e) Foi comunicado pelo Presidente do CNOR que a reunião com
a Direção do Clube Militar será realizada em 14 de setembro próximo às 14 horas nas
dependências daquele Clube sito a Av. Rio Branco. Nesse mesmo dia será realizada a
reunião semanal da AORE-RJ e o almoço de confraternização mensal no restaurante do
próprio Clube; f) Foi recebida carta do Capitão Ilson comentando a participação de
Associados da AORE-RJ nas manobras do Curso de Cavalaria nas dependências do
Esquadrão Tenente Amaro na Cidade de Valença-RJ, onde apresentou elogios a
excelente participação de nossos Associados que lá estiveram, g) pelos Associados
Renha e Capella foi explanado sobre a ida ao Campo com o Curso de Cavalaria e os
bons resultados conseguidos, inclusive pelos alunos do Curso, h) Recebemos convite
para visita ao Esquadrão tenente Amaro por ocasião da passagem de seu aniversário
que ocorrerá em 06 de dezembro do corrente ano; i) Informado pelo Presidente do
CNOR que o seu novo Site já esta disponível pela Internet; j) Informado aos Associados
que nos dias 20 e 27 do corrente haverá ida do CVMAR à Cidade de Itaipava. Nada
mais havendo a tratar nesta reunião, eu Associado Adalberto- secretário da reunião,
digitei e assino a presente ata, em conjunto com Presidente da AORE-RJ Ricardo de
Araújo Cordeiro.

Ricardo de Araújo Cordeiro

Adalberto Marques de Oliveira

Presidente da AORE-RJ

Secretário da Reunião
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