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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA AORE-RJ
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniu-se a Diretoria
Executiva da Associação dos Oficiais da Reserva Exército - Rio de Janeiro, em sua sede a Avenida
Brasil, 5292- Bonsucesso- Rio de Janeiro, com a presença dos Associados Sergio Pinto Monteiro,
Ricardo de Araújo Cordeiro, Adalberto Marques de Oliveira, Luiz Zdanowski, Leandro Gomes, Sylvio
Gomes, Marco Antônio Miranda, José Paulo Renha, Egas Muniz de Aragão e Fernando Antônio
Simões, para tratar da seguinte ordem do dia: a) ENOREX – O Presidente do CNOR dando
prosseguimento ao planejamento do Evento Enorex que se realizará na primeira quinzena de
outubro do corrente desenvolveu as providências a serem tomadas pelos grupos de trabalho com
vistas a consecução de arrecadação de valores indispensáveis a realização do mesmo; b) Aniversário
do CPOR-RJ – Discutidas as providências para os aniversários do CPOR-RJ, AORE-RJ e CNOR, sendo
aprovado os valores de confecção das medalhas a serem ofertadas aos sócios fundadores da AORERJ, juntamente com diplomas de sócios beneméritos. Decidiu-se produzir 60 medalhas
comemorativas ao custo de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, acrescido do valor de R$ 900,00
(novecentos reais) para a confecção do molde. Algumas medalhas serão ofertadas às autoridades
presentes e as que sobrarem poderão ser vendidas pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais) cada uma.
Este valor total será rateado entre a AORE-RJ e o CNOR em partes iguais. c) Nomeação do Diretor de
Relações Públicas – Foi decidido cria o cargo de Diretor de relações Públicas e indicado o 2º tenente
Leandro Marcello Gomes da Fonseca para exercê-lo. d) Apoio para reforma do Stand de Tiro do
CPOR-RJ – O CPOR-RJ solicitou da AORE-RJ e do CNOR ajuda para restaurar o Stand de tiro do
quartel. O valor estimado gira em torno de 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais). O Diretor Leandro
Gomes conseguiu, em princípio, nas Distribuidoras de remédios que o atende patrocínio desse valor
integral. Caso não se consiga esse patrocínio esse custo será rateado entre a AORE-RJ e o CNOR.
Sem mais para ser tratado, foi por mim Adalberto Marques de Oliveira digitalizado esta ata que vai
por mim, pelo Presidente da AORE-RJ, assinada.

Ricardo de Araujo Cordeiro

Adalberto Marques de Oliveira

Presidente

Secretário

Diretoria AORE/RJ

Página 1

