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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA AORE-RJ
Aos quatorze dias do mês de março 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, Fernando Antônio Simões, Paulo
Roberto Peres e Anna Maria Giancristófaro, para tratar da seguinte ordem do dia: a) ENOREX; b)
Carta de demissão do Associado e Diretor de Mobilização c)Evento no Forte são João; d) Evento no
CPOR – FORÇA NO ESPORTE. Dando inicio a reunião o Senhor presidente da AORE-RJ colocou o
primeiro item da pauta em discussão. a) ENOREX- Com a palavra o Presidente do CNOR que
apresentou a revisão do Projeto do ENOREX que será sediado no Rio de Janeiro durante o mês de
outubro próximo acompanhado das designações das comissões de trabalho para a realização do
projeto, bem como uma agenda provisória das palestras e visitas do evento. Após discussões sobre o
assunto definiu-se que será necessárias reuniões preparatórias com os grupos. Assim foi definida
uma reunião na sede da AORE-RJ para o dia 17/03/2017 as 9h30min, com os grupos de Captação de
recursos, de Logística e Transporte, acrescido do grupo de Hospedagem/Alimentação. b) Carta de
demissão do Associado e Diretor de Mobilização- Foi lida a carta do Associado Evaldo Orange Viana,
atual Diretor de Mobilização solicitando seu desligamento da função em virtude de problemas
particulares o que foi aceito pela reunião. Ele deve entregar no dia 15/03/2017 o telefone que se
acha em seu poder, bem como a chave da sala da AORE-RJ e as folhas de cadastro dos Associados
em seu poder. Nesta mesma ocasião foi disponibilizado pelo Associado Simões seu tempo para
assumir a função de Diretor de Mobilização o que foi aceito pela reunião. Será providenciado a
documentação referente a saída do Associado Orange e a nomeações do Associado Simões para o
cargo. c) Evento no Forte São João – Foi informado a todos o Evento que se realizará no Forte são
João-URCA com a participação de 21 alunos do CPOR nas competições de corrida e natação. O
Evento acontecerá no dia 19 do corrente às 8h30min e todos os Associados estão convidados a
acompanharem as provas. d) Evento no CPOR-RJ – FORÇA NO ESPORTE – Foi informado pela
Sargento Paixão que no dia 25 do corrente, às 9 horas, teremos a Abertura do Evento FORÇA NO
ESPORTE com as crianças residentes ao redor do quartel para o qual estão todos os Associados
convidados a assistirem. 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.
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