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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas, 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,
Waldevino Gil Martins-Diretor Secretário, José Alves de Carvalho Junior – Associado
da AORE-RJ, Sérgio Alexandre Lourenço Capella-Gestor do Projeto Major Apollo para
tratarem dos assuntos abaixo descritos. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata
anterior de 23/02/2016 quando foram apontadas as pendências e informações
seguintes: 1) A confecção em material emborrachado do distintivo do CAOR, como não
havia ainda posicionamento do Sr. Carvalho, ficou com o tenente Capella para
confeccioná-lo na quantidade de 100(cem) peças ao custo aproximado de R$ 3,00
cada, que será reembolsado pela AORE-RJ; 2)- Foi informado pelo senhor Presidente
da AORE que o tenente Nadai não poderá assumir o cargo de Diretor de Mobilização
da AORE-RJ. Pediu-se então ao senhor Presidente que convide o tenente Mello para o
referido cargo, trazendo a resposta na próxima reunião da Diretoria da AORE-RJ; 3) - O
assunto da alteração do acesso ao Site da Associação continua pendente aguardando
informações do tenente Mergulhão; 4) - No tocante ao Regimento Interno da AORE-RJ
continuamos no aguardo de sua preparação pelo senhor Presidente da AORE-RJ; 5) - A
retirada de todo entulho da pequena sala de reunião dentro do Museu do R/2,
continua pendente de solução; 6) – Foi informado pelo tenente Capella que o tenente
Denis vai trazer o senhor Barroso a fim de analisarem a montagem na sala da AORE-RJ
ou na Sala anexa do Museu do R/2 uma pequena loja virtual com artigos de interesse
dos oficiais R/2 e alunos do CPOR-RJ, em complemento a Loja Virtual já existente no
Sie da AORE-RJ; 7) – Foi informado a todos que o novo aplicativo do WhatSapp vem
funcionando bem dentro das novas orientações de seu uso; 8) – Foi solicitado pelo
tenente Capella a reiteração para que nas reuniões da Diretoria da AORE-RJ seja
observado o uso da Camisa Polo com o escudo da Associação. Como assunto da
presente reunião foram abordados os seguinte tópicos: a) – Informado pelo tenente
Capella que o evento de tiro na Alfaiataria Barroso foi o maior sucesso com o
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comparecimento dos seguintes oficiais R/2- Sava – Raggio – Peres – Denis - Nadai e
Capella; b) – Foi informado que haverá o almoço da 3C no dia 11/3 n as dependências
do Clube Militar da Lagoa; c) – Ficou decidido que o Calendário de 2016 da AORE-RJ
será colocado no WhatSapp Institucional mantido pela Associação; d) – Foi solicitado
pelo tenente Waldevino que seja avaliado a possibilidade de realização de uma
Assembleia Geral da AORE-RJ visando reduzir o mandato das Diretorias da Associação
para apenas 2(dois) anos; e) – O tenente Capella apresentou a relação de atividades
inerentes a função de S-1 a serem aplicadas no Projeto Major Apollo; f) Foi decidido
que somente deve constar nas camisas camufladas a serem usadas no Projeto Apollo
ou em outras atividades apenas o Posto do titular com as letras R/2 e o nome de
guerra do titular; g) Foi postergado para a próxima reunião, em 08/03, a definição se
será realizado o Projeto Qualidade em virtude de muito baixa adesão até a presente
data; h) – Foi informado que será comemorado o 10º aniversário do Colégio da Polícia
Militar em Niterói com início as 7(sete) horas, havendo um culto a Ação de graça as
8h30min. O local é a Alameda São Boaventura. 1134 – Fonseca –Niterói. O uniforme
será o 3º Delta. A próxima reunião será dia 08/03 de 2016. Como nada mais havia a
tratar na reunião, eu Adalberto Marques de Oliveira – Secretário da reunião digitou e
assinou o presente, em conjunto com o presidente da AORE-RJ tenente Ricardo de
Araújo Cordeiro.

Ricardo de Araújo Cordeiro

Adalberto Marques de Oliveira

Presidente da AORE-RJ

Secretário da Reunião
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