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ATA DA REUNIÃO DA DIORETORIA
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 Paulo Renha- Diretor de
Relações Externas, Paulo Coimbra Sauwen- Diretor do CNOR, Israel ZukermanDiretor do CNOR, José Alves de Carvalho junior -Associado da AORE-RJ, Sérgio
Alexandre Lourenço Capella-Gestor do Projeto Major Apollo e Luiz Ricardo
Zdanowski- Diretor Adjunto do Vide Presidente da AORE-RJ, para tratarem dos
assuntos abaixo descritos: Iniciou-se a reunião com a leitura da ata anterior de
16/02/2016 quando foi apontado as pendências e informações seguintes-1) a
reunião foi realizada nesta data, diferentemente do que havia sido agendado em
virtude da formatura para comemoração da Tomada de Monte Castelo ter sida
adiada, pelo Exército, para o dia 25 de fevereiro corrente; 2- Não foi apresentado
ainda a resposta sobre a fabricação do símbolo do CAOR emborrachado; 3-Não foi
definida ainda a situação da atuação ou não do tenente Nadai; 4- Ainda pendente a
mudança do novo acesso ao Site da AORE-RJ; 5- O whatsapp Institucional teve o seu
funcionamento bastante melhorado, lembrando sempre que este modo de
comunicação é para apenas as comunicações partidas da AORE-RJ, não se permitindo
respostas a essas informações; 6- Continua pendente a elaboração de Regimento
Interno com as atribuições e responsabilidades de cada Diretor nomeado; 7- Não foi
retirado ainda o entulho da sala de reuniões(antiga sala de informática). Os assuntos
tratados nesta data foram: a) Foi informado pelo tenente Adalberto que existe no
Site da AORE-RJ (r2verdeoliva-rj.net.br) uma loja virtual onde podem ser adquiridos
camisas polo, insígnias, etc, com pagamento efetuado por cartão de crédito através
do Sistema Pagseguro; b) Foi reforçado o objetivo de utilização do Whatsapp
Institucional que é apenas para comunicações da AORE-RJ para seus associados nele
registrados e em dia com suas contribuições associativas; c) O Projeto Major Apollo
continua em aberto dependendo das descrições das tarefas pelos integrantes do
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“sistema S” (S-1, S-2, S-3, S-4 e S-5) e colocado o prazo de sua execução e
apresentação na próxima reunião da Diretoria da AORE-RJ a realizar-se em
01/03/2016 as 9 horas; d) Foi questionado sobre a permissão de porte de arma pelo
oficiais R/2, sendo esclarecido pelo tenente Monteiro que o mesmo não é permitido
em virtude da Lei 6680; e) Foi sugerido e aprovado que nas reuniões da Diretoria da
AORE-RJ os presentes usem a camisa polo sem qualquer insígnia e identidade, sendo
obrigatório o uso desses itens apenas em solenidades oficiais dentro do quartel do
CPOR ou em outro estabelecimento militar, se for esse o uniforme autorizado; f) Foi
confirmado para o dia 27 do corrente mês as atividades de tiro no local denominado
Alfaiataria Barroso; g) Foi apresentado e aprovado o Calendário experimental para a
AORE-RJ para o no de 2016, e sujeito a ajustes e inclusão de eventos. O referido
Calendário ficará exposto no quadro de avisos da sala da AORE e no Site da
Associação; h) Foi estabelecido o Luto de 3 dias pelo falecimento da senhora Iolanda
Ribeiro Rossini, esposa do Diretor Financeiro do CNOR senhor Aimoré Rossini; i) A
próxima reunião será dia 01/03 de2016. Como nada mais foi tratado na reunião, eu
Adalberto Marques de Oliveira – Secretário da reunião digitei e assinei a presente
em conjunto com o presidente da AORE-RJ tenente Ricardo de Araújo Cordeiro.
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