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CÂMARA DOS DEPUTADOS

TVR
N." 430, DE 2013
(Do Poder Executivo)
MSC 13212013
AV 26712013
Submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 1040, de 08 de
novembro de 2010, que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de Ângulo a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município
de Ãngulo, Estado do Paraná.
(AS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD).REGIME DE
TRAMITAÇAO : ART. 223 CFAPRECIAÇAO: PROPOSIÇÃO SUJEITA A APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA(PARECER 09/90 - CCJR))

Mensagem n" 1 3 2

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 5 30 do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
1 - Portaria n" 936, de 14 de outubro de 2010 - Fundação Moura Barros, no
município de São Luis do Piauí - PI;
2 - Portaria n" 940, de 14 de outubro de 2010 - Sociedade Leopoldense de
Cultura, no município de Leopoldo de Bulhões - GO;
3 - Portaria n" 942, de 14 de outubro de 2010 - ~ s s o c i a ~ ãComunitária
o
do
Distrito de Lindoeste, no município de São Felix do Xingu - PA;
4 - Portaria nQ 944, de 14 de outubro de 2010 - Associação de Difusão
Comunitária - Rádio Central Nordestina, no município de Camocim de São Felix - PE;
5 - Portaria n" 945, de 14 de outubro de 2010 - Associação Cultural e Educativa
de Pirapemas - ACEP, no município de Pirapemas - MA;
6 - Portaria 11946, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária
Pejuçara, no município de Pejuçara - RS;
7 - Portaria nQ 947, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico e Cultural do Paraíso das Águas - ASCOPA, no município de Costa
Rica - MS;
8 - Portaria n" 949, de 14 de outubro de 2010 - Associação Rádio Cultura
Comunitária FM de São João do Oeste, no município de São João do Oeste - SC;
9 - Portaria n" 951, de 15 de outubro de 2010 - Associação da Radiodifusão
Comunitária de São José dos Quatro Marcos, no município de São José dos Quatro Marcos MT;
10 - Portaria ng 982, de 28 de outubro de 2010 - Associação Nova Geração FM,
no município de São João do Manteninha - MG;
11 - Portaria n q . 0 3 6 , de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Para Divulgação da Cultura de Campina do Simão, no município de Campina do Simão - PR;
12 - Portaria n" 1.037, de 8 de novembro de 2010 - Associação Pádova de
Comunicações, no município de Nova Pádua - RS;

13 - Portaria n q . 0 3 8 , de 8 de novembro de 2010 - Fundação de Estudos
Econômicos, Culturais e Históricos do Rio Grande do Sul - FEECRHIS, no município de Novo
Hamburgo - RS;
14 - Portaria n" 1.039, de 8 de novembro de 2010 - Associação de Radiodifusão
de Campo Largo do Piauí, no município de Campo Largo do Piauí - PI;
15 - Portaria n V -040, de 8 de novembro de 2010 - Associação Cultural e
Comunitária de Ângulo, no município de Ângulo - PR;
16 - Portaria n q .042, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Escola Parque, no município de Chapecó - SC;
17 - Portaria n q . 0 4 4 , de 8 de novembro de 2010 - Associação Rádio
Comunitária do Tapajós, no município de Aveiro - PA;
18 - Portaria nq.046, de 8 de novembro de 2010 - Associação de Radiodifusão
Comunitária da Comunidade Quilombola de Casca, no município de Mostardas - RS;
19 - Portaria n" 1.047, de 8 de novembro de 2010 - Associação de Radiodifusão
Comunitária Miriense -ARCOM, no município de Igarapé-Miri - PA;
20 - Portaria n" 1.049, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Preservação Ambienta1 de Brazabrantes - GO, no município de Brazabrantes - GO;
21 - Portaria n" 1.O5 1, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação de Apicum-Açu-MA (ACCA-MA), no município de Apicum-Açu - MA;
22 - Portaria nq.052, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária Boa
Vista, no município de Limeira - SP;
23 - Portaria n q .053, de 8 de novembro de 2010 - Associação de Comunicação
Comunitária Cidade de Taquaral de Goiás, no município de Taquaral de Goiás - GO;
24 - Portaria nq.054, de 8 de novembro de 2010 - Associação Itanhangaense
de Radiodifusão Comunitária, no município de Itanhangá - MT;
25 - Portaria n" 1.057, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Rio Claro, no município de Rio Claro - SP;
26 - Portaria n" 1.058, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Século XXI, no município de Ilópolis - RS;
27 - Portaria n" 1.059, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária dos
Moradores do Loteamento Darci Ribeiro e Adjacências, no município de Pelotas - RS;
28 - Portaria n" 1.060, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Para o Desenvolvimento Social de It apuca, no município de Itapuca - RS;
29 - Portaria n" 1.061, de 8 de novembro de 2010 - Associação dos Moradores
do Sítio Mascate - AMSM, no município de Sertãoiinho - PB;
30 - Portaria no 1.079, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Pitanga, no município de Pitanga - PR;
3 1 - Portaria n" 1.081, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária e
Cultural de Bela Vista do Toldo, no município de Bela Vista do Toldo - SC;

32 - Portaria n q . 0 8 4 , de 16 de novembro de 2010 - Associação de
Radiodifusão Comunitária de Santa Luzia do Itanhy, no município de Santa Luzia do Itanhy SE;
33 - Portaria n" 1.086, de 16 de novembro de 2010 - Associação de Rádio e TV
em Defesa e Proteção ao Meio Ambiente de São João da Baliza, no município de São João da
Baliza - RR;
34 - Portaria n" 1.088, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Sul Flurninense de Rádio Mangaratiba - FM, no município de Mangaratiba - RJ;
35 - Portaria nq.091, de 16 de novembro de 2010 - Associaçiio São Francisco
de Apoio à Cultura dos Bairros São João, Sion, Santa Maria, Rochedo e São Francisco de Assis,
no município de Conselheiro Lafaiete - MG;
36 - Portaria n" 1.095, de 16 de novembro de 20 10 - Associação Comunitária da
Praia de Outeiro do Município de Cedi-a1- ACOPO, iio ~iiutiicípiode Cedral - MA;
37 - Portaria n" 1.096, de 16 de novembro de 2010 - Associação Para o BemEstar da Comunidade de Ubatã, no município de Ubatã - BA;
38 - Portaria n" 1.097, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Vale do Ipojuca, no município de Pesqueira - PE;
39 - Portaria n" 1.099, de 16 de novembro de 2010 - Associação de
Radiodifusão Comunitária Cultural e Socioambiental de Itaboraí - ARCOMSITA, no município
de Itaboraí - RJ; e
40 - Portaria n" 1.100, de 16 de novembro de 2010 - Sociedade Beneficente
Ebenezer, no município de Soledade - RS.

Brasília,

8

de

a b-r i'1

de 2013.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
11.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação Cultural e Comunitária de Ângulo, no Município
de Ângulo, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com
o caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
localidades postulantes.

prestar o
apoio da
braço da
geral das

3.
Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência,
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não
só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo a integração, por meio de
informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição
apresentada; constando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da
documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo ne 53000.00218812008, que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5.

Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização,
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do Ej 35 do art, 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamentepor: Paulo Bernardo Silva

PORTARIA "N

o o

DE 8

DE NOVEMBRO DE 2010.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no inciso I1 do art. 9" e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
ComunitGa, aprovado pela Decreto 119.615,de 3 de junho de 1998, na Lei nP 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53000.002.188/2008 e do
PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nc 2054 - 1-08 / 2009, resollye:
Art. 1" Outorgar autorizagão à Associaçiio Cultural e Comunitária de Ângulo, com sede
na Praça da República, s/nO,Sala 02 - Centro, no município de Ângulo, Estado do Paraná, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 119.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2" A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 23' 11' 43" S e longitude em 51' 54' 59'' W, utilizando a
fiequência de 105,9 MHz.
Art. 3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do 8 30 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de

Ministro de Estado q s Comunicações

PORTARIA
L

Processo Administrativo no 53000.002.188108

-

-

p m e da Entidade: Associagão Cultural e Comunitária Ângulo

-

-

ISede:
Praga da República - s/n." Sala 02 Centro
--

nicípio: Ângulo

I Art. 3" I coordenadas :Latitude em 23°1194397Se Longitude em 51°54'59"~/
Número de Volumes: 01

lsm - Relatório Final -Processo no 53000.002.188/08- ÂngulolPR
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1

Exmo. Sr. r d i ~ ~ ld~e iEstado
~o
d a s Comunica~ões,

A ~~SSOÇIAGO
GUbTURnL E

',
'

CONIW~TARIADE ANOULO, insata

no CNPJ sob o n. 09.294.67010001=32,com sede a Praqa da Repúdlica, sín,
Sala 02, Centro, CEP 867554330, Município de Ârigulo; Estado 'dp Paraná,
entidade serri fins lucratativus, legalfierite constituída e devldanente reriistrada no
órgão competente, vem respeitòsamente à piesefiga de Va. Exa., nos'teiinus de
que trata o item 3 da norma complementar 112004, demonstrar seu interesse em
executar o Serviqo de Radiodifusão Comünitaria, na área abrangida pelo círculo
de raio igual a Ikm, com centro localizado à Praça da República, sln, Sala 02,
Centr9, ÇEP 86T5S1-000, i\/iuniçípj~ de Ângul~, Esta49 do Paraná, de
caordenadcrs geográficas 23°13y43"S de iatitude e 5%05á'59"tA4
de bngitude,
onde pretende inataiar o sistema imdiante de sua esta$%, e solicitar a
designação de canal para a execução do szi-iliço.

Eezlâro ter zonhecirnento de que o presente reqüerirnento se destinâ
sbmente ao registro de dados no Sistema de Informação do Serviço de
Radiodifusão Coriiüiiitária - Sistema RADCOM para conhecimento, pelo
Ministério das Com~nieações,do interesse desta entidade em executar o
Servi'qo na localidade informâda, não gerando qualquer diieiio referente 6
auforiza~ão
.,*h
para essa execiigâo.

P '

RIQUERIMINTO PARA AUTORIZACAO
EXECIIG~ODO SERVICO DE RADIODIFUS~OCOMUNITARIA

&MO

A

1

'

Si. Minisfio de Est~dod-s Co~municaqBes,

ASSOCIAÇAO CUUURAL E COMUNITARIA BE WNGVLO.

inscrita n o CNPJ sob o n.

09~294.670/0001-32, c o m s e d e Ci Praça da República, s/n. Sala 02. Centro. CEP
8675$000, Município d s Anguio. Estado do Paranh. entidade sem fins iucrativos.

legalmente cons~tuidcie devidamente registrada n o ó r g ã o competente, vem,
respeitosamente b presença d e V a . Exg., e m atendimento ao Aviso 6/2007,

/I ,

,

I

apresentar a d o c u m e n t a ç 8 o d e q u e trata o item 7 d a Norma n. 1/2004 - Norma
Complementar d o Serviço de Radiodifusao Comunitária, aprovada pela Portaria
MC n. 103, d e 23 d e janeiro d e 2004, publicada n o Diário Oficial d a União d e 26
subsequento.

ânglilo/~~,
1 1 de janeiro d e 2QM.

V

Presidente

nr"
qF)g03
'

"
\$:

i 1 - j b e ~ ~ ~ f iDE
g i DOCUMENTOS APWESENTABOS
1 - Cópia de comprovante de insct-iqão no Cadastro Maciona! de Pessoas
.Jutíd;'cas do Minisférb da fazenda -CN?JfMF

2- Estatuto S Q Ç ~d~e,v t d ~ m e n t reglstrudo
e

Ndo

Sfm

Não

Reb~ãocontendo o nome de todos os associados pessoas naturuis e Sim

NCia

%G&

3 -Ata d e Cons#tuili~eio
d a entidade devidamente registrada

5

-

jurídicas

6 - P~QYÇI
de qve s e v ~
diret~resZ&Q brcrsi/eir~$
ncatos ou nçrfyrqKzcrd~shQ mgis de Sim
dez anos

Não

\i

1 7 - P r ~ v qde que seus diretaes sã^ rnai~resde dezoito crnos ov ernçancip~dos
). -

Sim

I Nèo

t3 - DeclaraçClo, assinada pelo representanfe legak espec3crando o endereço Sim
completo d a sede da entidade
\ ,
9 - Deeiara~ãu,assinada pelo representante legtui, de que teselos -se seus Sim
dirigentes residem no á r e a da comunidade a ser atendida pela estação ou na
á r e a urbana da localilidade, conforme o caso

Não

]

\i,

NBõ

?,,bnr30

1
'

T

2,

*a,

Q2

'

.

M-WAMFIESTKGESDE AP018
1 - Manifestação de apoka individuat contendo o nome, o número da
.iden+idade,
u endereço do domicilio ou residência, o Código de
Enderecpmenkt Postal {CEP)s a assinatura do declarante
I. l - Soma das manffestaçães individuais apresentcldas

-

Sim

1 Nüo

J

x

1

2 - Manifestação de apoio coletiva, apresentada sob a forma de abaixo- Sim
assinado, contendo o nome, o nómero da identidade, o enderep da damicnio
ou residêncíu, o Código de Endereçamento 'Postal {CEPf e a assinatura de cada4'
declarante
2.1 - Soma das crssinaturcrs çonstantes da$ manifestações de & p i o çolelivas,
apresentadas sob a forma de abaixo-assinado

Nãu

3 - Manifestaç;ão de apoio apresentada por entidades ass~ciativas e Sim
comunitárias, legalmente canstituídas e sedadas na área pretendida para a
execução do Serviça, contendo a denomina@o da entidade apoiadora, o

Nüo

e68

enderqo da sede, o .Código de Endere~amentoPostal (CEPf e assinabru do
representantelegal
3.1
Soma das rnanifestaq6es de apoio das entidades assaciatias e
combinithrias apresentadas

X

-

,L
I

I

I
4- Manifestação de apojo dos assouiados da entidade requerente uomprovada Sim
por meío de assinaturas constantes de Ata de Assembléfa Geral, convocada
especblmente para manifestar apoio ã iniciaava de requerer a autorizqüo
para execucüo do Servimde RadbdifusüoComunituria
4.1 - Soma bar;assinaturas constantes da Ata de AssembHu Geral

Não -

X

-

111 ACORDO PARA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES

Caso exida mais de uma entidade concorrente na mesma área de senliço, a
,requerentedeclara que cancorda em assodar-se bs demais entídades,

,

Sim

Não

Declaro, sob as penas da lei, como representante legal da entidade 'requerente, para fins de
instru~ãodo processo relativo a solicitação de autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, junto ao Ministério das Comunicaçães, que foda a documenfação
descrita neste f& ulário está sendo apresentada em original ou cópia autenticada e em
04, bem como as
conformidade com L$
feitas são verdadeiras

@

Endereço para correspondência:
ASSBCIAC;ÃB CIILTIIR
Praça da República, s/n, Centro
Ângulo - PR
CEP 86755400
Pretende instalar o sistema irradiante de sua
CEP 85755-000, Ângulo/P~, de coordenadas
longitude,

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastraí

Comprovante d s 1nserige)toe da 8ituagao Gãdastral

--

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagão da Pessoa Juridica e , se houver qualquer divergência, providencie junto a RFB
a sua atualizaç2o cadastra1

Aprovado pelâ [nsfruçao Normativa RFB no748, de 28 de junho d e 2007.

A & F agradece a suz visita. Para k&3~1-n.agGessobre politiça de griv~~idadarle
e uso, cclique aqui.
Atualize SLa-

j

.

.

-

1

bs"
pessoas: RAIMUNDO BIANCHINI, brasiieiro. casado, p
Centro, CEP 86755-000, Municipio de Ângulo, Estado
n.0.316.946 SSPIPR e do CWIMF n-125.153.889-49;
residente e domíciliado à Av. Paraná, 22, Centro, CEP

OABIPR 37.707

3,.
n
a,
.o

'

.

,
I

,--..

%

-

-

&uM&dgd,~
&* &&a

, praii-ni.be i(j'bti~b1>:3ltlt: c e @ r w da
tiex do dcsd:aun-uto aPi.es&'$do neb

Repú

f/P,\

COMUNITARIA DE
Ia 02, Centro, CEP 86755-000

ULO, é uma entidade de
de duração indeterrninada, de caráter cultural e social, de
r número ilimitado de associados e constituída pela união
atendida, para fins não
unlcipio de Astorga, Estado do Paraná, e com sede, à Praça da
República, s/n, ~ala''Ó2,Centro, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná,
fundada em três d e janeiro de dois mil e oito (03/01/2008).
Parágrafo onico - A Entidade reger-se-á pelas disposições deste estatuto e pelas leis
vigentes no território nacional.
Art.2O- A ASSOCIAÇAO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE ÂNGULO tem por objetivo
EXECUTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA, bem como:

I - beneficiar a comunidade com vistas a :
a) Dar oportunidade a difusão de ideias, elementos de cultura, Itradiqíes e hhbios sociais da
comunidade;
b) oferecer mecanismos à formação e integraçáo da comunidade, estimulando o jazer, a
cultura e o convívio social;
c) prestar sesviçss d e katifidade públim, integrando-se aos ç e w í de
~ defesa civil, sempre
que necessário;
d) contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e
radialistas, de conformidade com a legislaqão profissional vãgente;
e) permitir a capacitaçiio dos cidadãos no exercicio do direito de expressão da forma mais
acessível possível.

,

II - respeitar e atender aos seguiWees princípios:
a) preferência das finalidades educativas, artísticas, culturaás e inf~rmatiwasem beneftcio do
desenw~~vimento
gera1 da comunidade;
b) prorncagás das atividades artísticas e joanalísticas na comunidade e da integração dos
membros da comupsidade atendida;
c) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da familia,
dos rnesrnbms da comunidade atendida;
d) não disçnminaçáo de raça, religião, sexo, prefeiiências sexuais, clonvicção políticoideológico-gsahkid5riePe condiqão social nas re8agões comunáltAsias;

§I0
É vedado o proselitismo de qualquer natureza, assim como qualquer discriminação
r
na admksáo
política, filcasdfica, racial, religiosa, semai , de gemer0 ou de ~ a l q u enéab~eza
dos associados;

a) Acatar us a k ~ gdg .As~e3,mft?lBia
Geral e da dirstsria;
b) OB784~~631"
80 ~ s f a t u 2da~ entidad~;
c) .Psrti~,ipar
a ~olsbar8.rrias ini9;ja%ivasdai gntidabg;
d) Desenvu!ver o twpírita dél çrserpesa$8a e ynidadg .no seio da As%ocI-o(;~~o;
a) Reernbcalsar a Assocj;ial;Bo dos pr@ju.izpscausados 80sseus .pytenh;aspaJ0.m

Comparecer em rc&lurii6ei;,quando convidado pela diretbrja e Assembl6ias convocadas,
st=atar?b~
suas detorm.~.o@~Q@i;,
qlda.nd~03s mbism-9s for?.m aprovadas g e l ~.mabri?
abPsol!~tad ~ iàss~~jad69s
s
pr868nfe~;.
g) Mrílr2%essua (donki'iJbP~j~l30
8n-1dia , csnfome estipulado pela Asssmbléja Geral;
h) Bessnvolv~;r
qualquer tipo de krabalho csmunitário, de forma volunthria; e,
i) Colaborar COM fins de anganar fundos para a Associao;ão.

.F)

Ari, i O0 - São passiveis de i;rus%i@iot@rnporánad8miãsâo QM de exdusão definitiva do quadro
social, havendo susta causa, 0s associados que hfringirem este estatuto, desde que sua
transprcsslo seja indicada mediante requerimento dirigido a diretorja que. frente a
pr~md&ncia da c9slici;ifa-ãa, dever6 submete-Ia a Assernblbia Geral, csnvõcada
espen;ialmen"rpara este fim, para de3liberaçPo fundamentada, assegurado o amplo direito de
defesa do associado em questão.

.+

-

1

888 DOS QWGAOS "
E S W FWUNaGIBMAMENTD
Art, I1 - A A~sociaçãoexar~erasuas fungci~tsatravés dos seguintes órgãos:
a) Assennbléia Çeral;

b) Diretoria; g?,
6)

Art, 1 2 O -

Conselho Çorn~initário.

A ASSEF~BL~!AGEML, ÓrgBo maximo de deliberafla da AssociacEgn ser8

composta por seus âr;soc4adcss, e sesrrerá srdinariarn2nte a cada ano, no úItisno s6bado d o
mQsd e novembro para avalia@o e p~stagãode contas da Diretoria, diseuss50 e aprovaç%o
da planas, h3rsjetas e assuntos garaiâ. Dever6 ordinariamente, acorra- a cada 4 anos para
eleiçgo da Diretoria e do Conselho Çornunithrjo e extraordinariamente poderá ser convocada
para dastituj$Bo dos dirigantas e al$esa$aoestatutgfia, respeitando-se s disposto no 51O.
I

I

§ l0
- A ASSEMBLÉIA GERAL poderá ser convocada extraordinariamente pela maioria da
diretoria, pai um terço 60s associados fundadores ou, no mínimo, um quinto dos associados
i (colaiooradores ou ei'efivos), para discuss8o e decisão retafia a assuntos d e interesse geral.
Quando a dailiberaqilo sê>relraejonar a destituit$io de dirigentes ou alferiàgão esiaiiuiária será
exigido o voto concorde de dois ter~osdas presentes a Assembléia especialmente

=r
T

"

-

93O - A ASSEMBLÉIA GERAL deliberará em primeira convocação somente co
um dos associados aptos â votar e, em segunda convocação, trinta rnin
qualquer número de associados aptos a votar, respeitadas as disposições do
E4
j O - A ASSEMBLEIA GERAL convocada para fins eleitorais, alienação de b
m6veiç ou extiinçao da entidade, deverá ser convocada com trinta dias de
deliberará conforme este estatuto, mediante voto dos associados em
obrigações sociais filiados a pelo menos seis meses, respeitadas as disposiç

95' - As decisões da ASSEMBLÉIA GERA11 obrigam todos
discordantes ou ausentes.

OS

Associados, mesmo os

seu& mmpmta poli um
Art. 13O - A Diretoria da Associação, órgão execla8iuso e étdminist~a~o,
e8eEos em
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor AdminisE~a~vo~
Assembléia Geral para um mandato de 4 anos, permitida a reeleição.

'

G

$1 - A Diretoria da Associa~;ãapoderá ser substituida, para ,fisialkae;áodo masgdato, na todo
ou e m parte, mediante decisão em Assembléia Geral,'respeitadas as disposisões do $I0.
$2O - Apenas faráo parte da Diretoria brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez)
anos e maiiai~iresde 18 anos ou emancipados, êujas residências sejam situadas na área da
comunidade atendida e ainda, 'tais dirigentes não poderão estar no exercício de mandato
eletivo que Ihes assegure imunidade pariam-r ou úu&ln@kp da qual d e c m fora especial.
Art.
- São atribuições:
I ) Da Diretoria:
a) Administrar e supennteeider os taabalbs e gs p
wio da entidade.
b) Convocas as reuniões e Assembléias Gerais;
em d o s públicos ou internos.
C) Representar a Assocüa@~~
d) Rea!izar todos atos rãecessâríos as desenvolvimento da Associação.
e) Apresentar ãelzt&tis anua! a Ameml$rlf&a WaR, acerm do.B a b w Pa%msnial e s
Relatório de Atividades;
f) Prestar as contas as, final de cada exercício financeiro.
g) Desenvolver e promover o intercâmbio com a comunidade e entidades afins
h) Criar e instaiar seiruips e Depâdameiriitos para a realizaeo e desenwolvimentos das
finalidades da entidade;
i) Alienar, decidir sobre aqeèiskg2aã e cowsgtuls anus sobre bens m6weis e iim&veisrnedkmte
autorizaçao da Assernbl[éia Gera!;

I!) De &a 'dirigente:
e representar ativa ou passivamente,
Asmia@a; Uo*e&~r
wwh bawic&Ra
com 0 t e s ~ ~ r e ias
r a obnpa(~:kx
f;iiwan~~p~R~as,
im m~~nv&gnlos
de i&ere=e da associação;
s da idiirdoãáa e Assembléia
e a w ~ w a wda D i r e b ~ a ;
pnrnento dos objetivos da
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b)
c)

d)

e)

'

de desempate nas deliberações da diretoria e em Assembl6ia Geral; P
atos necessários à administração da entidade, organizar
Departamentos; e, Participar e presidir as reuniões do Conselho Co
Compete ao Viee-Presidente: Auxífbí o presidente em todas as s
e, Substituir s presidente nas suas ausências e/ou impedimentos.
Compete ao Secretário: Realizar todos os serviços atinentes ao
secretaria, organizando fichários, cadastramento de associad
ueunibes da diretoria, lavirGu as atas, teu sob sua guarda OS JPvros, atas e pareceres da
entidade, bem como todos os documentos relativ~sa secretaria; e, Organizar relatório
ds e n t i d ~ d e
e a%saeÉ&es.
anual das atividades e encaminhas toda a co~mpnd&nP3aa
Compete ao Tesoaoreira: Assinar, juntamewte com BP Presidente, as obfig8~6es
mercantis, ~hl~ques,
bslasaws e damewilos que ãmpo~eaw em waesponsabi1idade
financeira oou pati%nmonia!
da associa@o; Promover ai apãecadago e contabilização das
contribui~õesdos asswíados e demais ~ecehs;
e, êontro6PIar os t w ~ m~eceibç
,
e
despesas da i k s s o ~ i a ~prmilando
g~,
contas das atiwidadw financeiras na Assembléia
Geral Anual.
Compete ao Diretor Admink&a.Q8v~:
Auxiliar n8 admiãaisba@s da A s s ~ c i e,
a ~ ~
difundir e propagar os objpgetbos da Associao;áo entre a comunidade e associados.

Art. 1 5 O - O Conselho Gomlan2áfio, eleito em Assemb!ga Geral pera mandata Qual ao da
Diretoria, será composto por, no mínimo, cinco pessoas ~ e p r e s e n t a nde e~@d&ades
da
cam%anid.aladeilm3,
tais C Q ~ Dssmiaq& de dase, kirneaa~&&as, re8iigiosas ou de
nwradores, desde que legalmenate im%fuidas,cam o ~hje~vo
de acompai~ãhar;
a programac;ão
da ernissr~ra,com vista ao ~tendliwsewkada inta3:r-e exc!us%o da mmunid8ef'e.

I

$3. - 0 Cairãse%hoslrmruinit&Ra d~evesáiãsngawiss-w atrav&s de seu regimea-ato interno e
clampnr5 as aMbuiiqws desnidas pela kgislaqãicv vigente sobre O servip de radiodifusão
cornunifh~ia,devendo peRadi~ame~ate
ekboeziz rekt6~am m i d a C Q E R ~ ~ 8
R&
dewF@~
~
d2
grade de prograrnap~,bem corno ÇUB awaBÈa@~$2" - rlSi GairaseBho Corniuisar&Ga ser&~onst&gdea% m e d eapbs a esta erga dada pelo Ministério
das CommnPcagóeç para expbora@a do s e w i p de t:dM&çlao ~ E W B U W W B .

C

)

N - DAS ELEIÇQES
Art. 1 6 O - As chapas para a diuets~íaestaráo aptas, se entregues at6 tags dias a ~ t e sda
AssambB$üa Gera! de etlsí@o, por reques7imewto a Comissi30 eleitoral, acompanhada de
nominata compieia za peAo devido expresso consentimento de seus membros bem como do
,referendum de, no miíuirno , um décimo d e assmiadw aptas a vohr-

$ 65 §I0
- É vedada a participação de associados em mais de urna chapa, bem como o voto

i *h

i8

9

cumulativo ou por puocuuaçáo.

dos que Fa~amparte da Entidade a
ade a mais de 5 anos.
F 28 m&~ifg-%a
dm V&@S QU d e Z@Xk~d%$r
EX3Dl

a, desde que obgdo s minám~rsode vinte

po; cento dos votos validos totalizados no processo eleitoral. A escolha do critério
contagem será decidida no início da ASSEMBLEIA GERAL.

V - DA PROGRAMAÇÃO
Art. 17O - A programação da emissora, deverá respeitar todos os princípios e normas
dispostas na legislação vigente no território nacional sobre radiodifusão comunitária.
Parágrafo único - Será vedada a transferhcia da outorga e a formação de redes, excetuadas
as situao;eaas de guerra, calamidade peiblica, epidemias e as transmissões obrigatórias dos
Poderes Executivo, Judiciário e hegislativo, definidas em leis. Também será vedada a cessão
ou arrendamento da emissora do Serviço de Radiodifusãio Comunit5ria ou d e hsr&ríssde sua
programação.

)

1

VI - DA RECEITA E DO PATRIM~NILO
Art. 18" - O Patrimonio e Receita da Associação será composto pelas contribuições sociais
definidas pela Assembléia Geral, pelas doações, auxílios e subvenc;ões, pelos bens móveis
ou im6veiç, pelas rendas e juros de depósitos bancários e aplicação financeira, pelos saldos
de exercicios financeiros anteriores transferidos para a conta patrimonial, por valores
advindos de suas atividcedes comuniE&rizts,bem m o par aqueles. deazarrentes 60 p~troeinio
sob forma de apoio cultural.
Paãagraásn uwíco - Toda reeita ou despesa devera s e r aprawada pela diretoria e nenhum
membro de seu quadro diretivo será remunerado.

I

V!! - DA REFORMA DO ESTATUTO E DA D~SSOLUGAO
Ar[. d 9 O - Este estatuto poder2 seu refomado, no todo ou em parte por deliberação da
Assembl[éla Geral Extraordinária, especiaimente convocada para este fim, sendo exigido o
a tSBeF-mr, em
voto csncsnde de dois terq~sdas prese~7ites6 Assemb!&ia, nga p d e ~ d eta
primeira convocaçao, sem a maioria absoluta dos assoa=á;aoEos, ou ~ a ~
pelo
m menos de um
terço nas convocações seguintes.

rn$Eia Gwal, e o
Art. 20° - A disssolhiç30 da A s s s c i a ~ ~mamerí5
a
sseghewdo decisas da
remanescente de seu patrirn6wào Iáqiaido, ser5 destinado a entidade da fins não mn&rnBms
congênere, definida na Assembléia, o M ~ n d oa vota~ão os mesmos critérios
estabelecidos no artigos anterior.
'

Vili! - DISPOSIÇÕES FINAIS

&
{

Art. 21O - São membros fundadores da entidade: M I M U M m BBMgbHIM8, bmsF&eim,m5%ido,
profefessor, residente e dorniciliado à Av. ParanB, 32, Centro, CEP 86755-000.Município de

r6

autônoma, residente e domiciliada a Rua Ermínia Bozelli Oriucci, 46, CEP 8675
Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade,
..SP/PR e do CPFIIVIF n.966.257.409-34; e, ALICE MARGNTO BOSSI,
funcionária pública, residente e dorniciliada à Rua José Benedito Bossi, 06,
Município de Angea~o,Estado do Paraná, podadora da cédula de identidade,
8 SSPIPR e do CPFIMF n.704.732.509-34.

'

-..s,&&c
Art. 22" - A primeira diretoria da entidade será formada pelos segui6t@sq&eJi)ib+@'
Presidente: RAIMUNDO BIAilalCWINB, brasileiro, casado, professor, residente e domiahdo a
Av. Paraná, 32, Centro, êEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador
da cédula de identidade, RG n.0.316.946$$$/$R e do C$F/MF n.925-353.8894$.;
VieePresidente: EDSON BUZATTB, b~asilêáro,casads, conaierciank, residente e domiciliâdo ài
Av. Parana, 22, Centro, CEP 86755-0863, Municépio de Ângulo, Estado do Paraná, portador
da cédula d e identidade, RG ~1.1-422.954-0SSP!$R e do CPFiMF n.503.623.729-34;
Tesoureiro: ADEMlR BOZELLt, brasi%aiso, casado, fukspmciaips5no público, residente e
domlciJPâdo à Rua Amar0 Eduardo dos Santos, 11, CEP 86755-000, Município de Ângulo,
Estado do PasawA, podador da ckdenla de identidade, R 6 w.â.6@3'.42%6 SSPFPR e doi
CPFIMF n.082.040.99993 ; Secreerio: M G E M APARECEDA m S S M T W ,$KEBE~E~F~,
casada, af&Gxriama, residtente e damici!ir$da Zi Rua Emínia BameIllli Onuccá, 46, CEP 86755000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portadoi da cédula de aentidede. RG
rs.5.04%.Q%8-7 SSP/PW s do CPFiMF sa.9@.257.489-%; e, Diretor Adrninisfratiã80: ALICE
MARGAmQ BQSSB, brasileira, ssi9áva, funcionária pública, residente e domieiliada a Rua
José Benedito Bossi, 06, CEP 88755-OQ0,Municfpia de h g u @ oEstado
F
da Paran51,po&adora
da &dula de identidade, RG n.3-093.798-8 SSPIPR e! do @$EM%n.704.732.509-34.

Art. 23' - Os casos omissos nesk e&i%te&o
ser30 ~-6widm pbai ddiireto~i8,m m recec-rsa a
ASSEMBLÉIA GERAL, pelo associado que se achar p~@&"hiad~,

P

ABEMIR BmEbbl, brasileiro, casado, funcionário público, residente e
domiciliado à Rua Amaro Eduardo dos Santos, l I CEP 86755-000, Município
de Anguto, Eaka& do Para&,
pogsdos da ~&&2k2 de identldsrle, RG
iit.3.BOP.425-6 SSPIPR e tas i@PFiM";.482.040.999-9?;
;

ALICE MAWATTO B O S I , brasileira, viúva, funcionária pública, residente e
domiciliada a Rua José Benedito Bossi, 06, CEP 86755-OQQ, Município de
Angulo, Es$adodo Parana, porkadora da cedula da identidade, RS n,3.093.7988 SSPJPR e dO CPFIMF T5.704.732.509-34:
ANGELA APARECIDA DOS SANTOS, brasileira, casada, aut4noma, residente
e domiciliada a Rua Ermínia Bozelli Qriucci, 46, CEP 86755-QQO, Município de
Ângulo, Estado do Pararia, portador da cbdula de identidade*RG n,5,941,858-7

SSPJPR è dO CPFIPvfF st.WGi.257.409-3%
EDSON BUZATTB, brasileiro, casado, mmexianiie, residente e domiciliado a
Av. Paraná, 22, Centfo, CEP 86755-900, Município de Ângulo, Estado do
PãràrtB, portador da çedutã d e SdeWidãbe, RG n.1.422.954-0 SSP4PR e CIO
CPFIMF n.503.623.72944;e,
MIMLINDO BIANCHINI, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado
a Av. Para&, 32, Centro, CEP 86755-QQQ,Muniçípio de Ângulo, Estado do
Parana, p~fladdrda eeptitfa de ideWbàPfe, RG w.0.316.946SSPIIPR e dõ
CPF/MF n,125.153.889-49.

C ~ 125.1~.339-49
F
'
Presidente

MTOHII1 DOS SANTOS
FRANCJSCA Etl0gEt1~CHA(i&S 805 SAMT(36
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IF~EGLARA~~ÇÃO
ASINADA PELO WEPRSE%J;TANKE
U

i

I

A L DA ENTIDADE

.

Euj RAtMUMBO BI!M6=HlMl, na qua!jdade de rep~esen'f~~r~tv
iegd &a ASS9Gl~çao
CULTURAL E COM-UNITAR~A DE AgGULO, d%clampara o s dwidos fins que:
e o endereço completo da sede da entidade é a Praça da República, s/n,
Sala 02, Cen+m,GEP 86755-900, Mvnicipio de Ângtll~,Estado do Paranc'r;
a todos os dirigentes da entidade residem na área da comunidade a ser
atendida pe!a estamo;
e a entidade não é executante de qualquer modalidade de serviço de
radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição
de sinais de televisõo mediante assinafura, bem como a enfjdarde não tem
como integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que,
nessas condiçiies, parficipern de outra e-ntkicrde detentora de outorga
para execu~ão
de qualquer dos serviços mencionados;
r o nome fantasicr da Entidade ou da emksoru, se este for utilizado, será:

ANGULO FM - RADtO CQF&BBN#TAR~A~

o local pretendido para a instalar,ao do sisterna inadia~tepossibilita o
atendimento do disposto no subitem 18.2.7.1 ou 18.2.7.1 .I da Norma
Complementar no1/2004.
e

as coordenadas geográficas, na padronização WGS 84, são: 23"s 1 1 '43" de
latitude e 51O W 54'59" de longitude e o endereço proposto para instata~ão
do sistema irradiante é: Praça da República, s/n, Sala 02, Centro, CEP
8475ac!09, Município de Ângulo, Estado do Paraná:
a entidade apresentará Projeto T&cnico de a c o r d ~
çorn as disp~siçõesda
Norma Complementar n.1/2004 e com os dados indicados em seu
requerimento, caso seja selecionada;

e
i

'

a Entidade requerente não possui qualquer vínculo de subordinação ou
que a sujeite à gerência, ir administração, ao domínio, ao comando ou a

Ende~eçogcwai c

República, sJn,C

E @QM?N]T~WBA
DE ÂNGULQ, inscrjts! ns
CNPJ sob o n. 09.294.87010001-32, eu3 sede a Praga da RepYblica, sln, Sala 02,
Ge~Irn_~
E P 85765-000, Muniçípio de ~ ~ g n iE8i~a@~
n3
ds Parané, atfaw& de -SBUB
A ASOC~PI,$~"~
r@U$,TV

abaixo assinados, declara para os devidos fins, que: COMPROMETE-SE AO FIEL

->.

Geradoa partir do sltio da Secretariado Tesouro Nacional
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Nome do Contribuinte IRecolhedw.
ASSOC. CULTURAL E C O M U N I T ~ ADE ANGULO

1 CNPJ
I

ou CPF do Contnhuinte

i

f

09.294.6701000~32
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MANIFWAGO
DE APMO COLFlilVA {abaLKo-assinado)
NBs, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar
btícialtí~ada A ~ ~ S O C I A ~CULTURBL
~O
E COMUNITARIA DE ÂNGULQ, inscrita no CNPJ sob o nc
interesse executar o Serviço de Radiadàfusão Comunitária na cidade de ÂNGUL~PR.
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SOLICITAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMEN
i

MIWIST&RICI U A B GDi;tUt.iiC:i QbES

.

& ~ . t . g i i l $ , DF

Ao
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇQS DE WDIODIFUSÃO
Depto. de Outorga de Serviços de Radiodifusão
AIC Sr. Carlos Alberto Freire Rezende
Diretor do Depto. De Outorga de Serviços.
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Assunto: AVISO DE HABILITA~ÃO
Processo n . O 53000.00218812008
ÂNGULO PR

-

!
I
1

A ASSOGIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA DE ÂNGULO, inscrita no CNPJ sob o n.
09.294.67010001-32, com sede à Praça da República, sln, Sala 02, Centro, CEP 86755-000, Município de
j

I

Ângulo, Estado do Paraná, entidade sem fins lucrativos, legalmente constituída e devidamente registrada
nos órgãos competentes, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em atendimento ao

\

Aviso n.0.06/2007, apresentar a documentação de que trata o item 7.2.4 (Manifestações de Apoio) da

Nonna no 112004

-

- Norma Complementar do

Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovada peta

Portaria MC no 103, de 23 de Janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 27 de outubro de
2005 subseqüente.
!

/

MANIFESTAÇÕESDE APOIO
Manífestações de Apoio Individuais
Manifestações de Apoio Coletivas - Abaixo Assinado

1
I

TOTAL

1I

I

I

Ank"

d"LJ

Manifestações de Apoio de Pessoas Jurídicas
I

Manifestação de Apoio da Entidade Solicitante

ÂNGULOIPR,

29 de fevereiro de 2008.

..

,

!>E?*

i-.

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinada)

---

/ .

L i

'L

,

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar
iniciativa da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNIT~R~ADE ÂNGULO, inscrita no CNPJ sob o n.
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária na cidade de ÂRIGULO/PR.
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UISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
~ c b I ARIA
n ~ DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSAO

""*

Fqp%c.

-v.

DE ANALISE TÉCNICA DE RADCOM

ROEIRO
Identificação do Processo
Número:

53000.002188/08

Entidade:

Associação Cultural E Comunitária De Ângulo

Aviso:

L(

>26

LocalidadeIUF:

Publicação:

0511212007

angulo1PR

Prazo: 19/01/2008

Canal: 290

Distância A:B
Longitude

51W5459

51W5455

( IBGE )

J
Processo

' i
I

1.

I Entregou documentação tempestivamente?

2.

,

I

I

I

I

Sim

Endereço da Antena Proposta

\
i

Praça Da Republica s/n,Sala-02

,-1

2.1. Endereço do Studio

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

I I
4.

Dependentes ordenados pela precedência do aviso de inscrição (d

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

4000 m)

VIAVEL

-

6.

1,

A estação situa-se em município de Faixa de Fronteira?
I

7.

I Declaração do representante legal da entidade relativa ao item 6.7, IX da Norma 02/98.

8.

Apresenta planta de arruamento que atende ao item 6.7, X da Norma 02/98?

9.

A área urbana da localidade é <= 3,5 km?

I

I

C

\ I

Sim

-

I

Sim

10. Endereço da Sede Administrativa da Emissora
I

Praça Da Republica s/n,Sala-02

II 1
1 1

I. Este endereço estã sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar a serviço?

1

12. Conslusáo da AnAlise

A Entidade apresentou documentação referente as linhas M, N e O do numeral 7.1 da norma técnica 0112004.
fase.
Processo tecnicamente instruido em Ia

j
'L) Fr[-)f3fik

nali lida)
19/06/2008

Página

3 S~~L'IICHG~ES
jt-liGINA!-

,

I

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
DESPACHO INICIAL - PARTICIPANTE DE AVISO
PROCESSO: 53000.002.188/08
LOCALIDADE: Ângulo - PR
ENTIDADE: Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Aviso: 25 Publicação no DOU do dia: 05/12/2007Prazo expirou em: 03/03/2008

Frente a análise inicial da documentação encaminhada pela requerente em atendimento ao Aviso de
habilitação acima especificado, constatou-se que a entidade:

'

(X) está apta com relação a pré-análise efetuada, podendo prosseguir mediante a análise detalhada da
documentação, conforme Roteiro de Análise Jurídica a seguir anexado, vez que trata-se de única
requerente que se habilitou a executar o serviço na localidade de interesse

/
v

.

Brasília, 25 de junho de 2008.

I

Lídia Souza ~ l - d r a Moreira
b
Siape: 1365439

IsmDespacho Inicial -Participante de Aviso- Processo no 53000.002.188/08- Ângulo/F'~

e",

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

+!.

6J.

ROTEIRO DE TRIAGEM E ÇELEÇÁO DE RADCOM
Identificação do Processo

1

Número:

53000.0021 88/08

Entidade:

Associação Cultural E Comunitária De Ângulo

Aviso:

25

4.

10

Publicação:

LocalidadeIUF:

0511212007

Prazo: 19/0112008

angulo1PR

Canal: 290

I

Estatuto e Atas estão registrados no órgão competente?

Não

te de que obteve o assentimento prévio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da

Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de
Serviço da Radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de canais de televisão
10. mediante assinatura, bem como de que a entidade não tem como integrante de seus quadros de sócios e de
administradores pessoas que, nestas condições participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados?

CPF

Nome do Dirigente

125.153.889-49

Raimundo Bianchini

Sim

Cargo

Maioridade l
Emancipação

Presidente

Sim

Sim

Sim

Secretária

Sim

Sim

Sim

Declaracao

I

Ângela Aparecida dos Santos

966.257.409-34

I

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÁO DE RADCOM

b@g
Y. I

Identificação do Processo
Número:

53000.002188/08

Entidade:

Associação Cultural E Comunitária De Ângulo

Aviso:

25

Publicação:

LocalidadeIUF:

0511212007

Prazo: 19/01/2008

angulo1PR

Canal: 290

Nome do Dirigente

2) Relação de associados: Fls. 14 (somente dos dirigentes);
3) Declaração de fiel cumprimento: Fls. 21;

4) Declaração de que a entidade não possui vínculos de subordinação: Fls. 20;
5) Declaração do endereço da sede: FIs. 20;
6) Provas de maioridade e nacionalidade: FIs. 15 a 19.

I ) Encaminhar comprovação, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de Constituição datada de 03/01/2008 e o Estatuto Social datado de
03/01/2008, foram devidamente registrados no Livro ?A? do Registro de Pessoas Jurídicas, ou microfilmados em Pessoas Jurídicas acompanhados
de Certidão Cartorária comprovando tais registros, em atendimento ao disposto nos subitens 7.2.1 e alíneas e 7.2.1 .Ida No.rma Complementar
01/2004.
2) Encaminhar relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais, com o número do CPF, número do documento de identidade e
órgão expedidor e endereço de residência ou domicílio, bem como de todos os associados pessoas jurídicas, com o número do CNPJ, número de
registro no órgão competente e endereço da sede, conforme disposto no subitem 7.1, alínea ?d? da Norma Complementar 0112004. Obs: A
entidade não poderá ser composta somente pelos associados fundadores ou pelos dirigentes, tendo em vista que assim sendo, a descaracteriza
como uma entidade comunitária. Desta forma, a entidade deverá apresentar relação de associados, compreendendo os dirigentes, os fundadores e
as demais categorias, conforme previsto no estatuto social da entidade.

E o relatório.
A consideração superior.

/

/

L

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICACÃOELETRÔNICA

-

'L.'

Fsplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3" andar - anexo oeste - sala 300- - 70044-900- BrasíliaIDF
Fone: (61) 3311-6177 - Fax: (61) 31 1-6617
Ofício no 51t-94

/2008/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, 25 de julho de 2008.

Ao Senhor
RAIMUNDO BIANCHINI
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Praça da República - sln." - Centro
86.755-OOOIÂngulo/~~
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. " 53000.002.188/08, na localidade de
Ângulo PR, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Coinunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente, solicitamos a V. Sa que sejam
enviados os seguintes documentos:

-

1) Encaminhar comprovação, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de
Constituição datada de 03/01/2008 e o Estatuto Social datado de 03/01/2008, foram devidamente
registrados no Livro "A" do Registro de Pessoas Jurídicas, ou microfilmados em Pessoas Jurídicas
acompanhados de Certidão Cartorária comprovando tais registros, em atendimento ao disposto nos subitens
7.2.1 e alíneas e 7.2.1.1 da Norma Complementar 0112004.

I

2) Encaminhar relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais, com o
número do CPF, número do documento de identidade e órgão expedidor e endereço de residência ou
domicílio, bem como de todos os associados pessoas jurídicas, com o número do CNPJ, número de registro
no órgão competente e endereço da sede, conforme disposto no subitem 7.1, alínea "d" da Norma
Complementar 0112004. Obs: A entidade não poderá ser composta somente pelos associados
fundadores ou pelos dirigentes, tendo em vista que assim sendo, a descaracteriza como uma entidade
comunitária. Desta forma, a entidade deverá apresentar relação de associados, compreendendo os
dirigentes, os fundadores e as demais categorias, conforme previsto no estatuto social da entidade.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento), apresentar os itens
solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única vez, por
igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das exigências, uma
deverá ser apresentada no
toda a docun~entação
solicitação formal neste sentido
nforme determinação
no subitem 7.3 da Norma
original ou em cópia autenti
Complementar 0112004.
Atencios
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
lsm - DOSISSCE-MC
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3' andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasíliaDF
Fone: (61) 331 1-6177-Fax: (61) 31 1-6617

Ofício no 5 9 oi-4

/2008/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, 25 de julho de 2008.

Ao Senhor
RAIMUNDO BIANCHINI
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Praça da República - s1n.O - Centro
86.755-OOOIÂngulolP~
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. 53000.002.188/08, na localidade de
Ângulo - PR, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente, solicitamos a V. Sa que sejam
enviados os seguintes documentos:
O

1) Encaminhar comprovação, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de
Constituição datada de 03/01/2008 e o Estatuto Social datado de 03/01/2008, foram devidamente
registrados no Livro "A" do Registro de Pessoas Jurídicas, ou microfilmados em Pessoas Jurídicas
acompanhados de Certidão Cartorária comprovando tais registros, em atendimento ao disposto nos subitens
7.2.1 e alíneas e 7.2.1.1 da Norma Complementar 0112004.
2) Encaminhar relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais, com o
número do CPF, número do documento de identidade e órgão expedidor e endereço de residência ou
domicílio, bem como de todos os associados pessoas jurídicas, com o número do CNPJ, número de registro
no órgão competente e endereço da sede, conforme disposto no subitem 7.1, alínea "d" da Norma
Complementar 0112004. Obs: A entidade não poderá ser composta somente pelos associados
fundadores ou pelos dirigentes, tendo em vista que assim sendo, a descaracteriza como uma entidade
comunitária. Desta forma, a entidade deverá apresentar relação de associados, compreendendo os
dirigentes, os fundadores e as demais categorias, conforme previsto no estatuto social da entidade.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento), apresentar os itens
solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única vez, por
igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das exigências, uma
solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação
da deverá ser apresentada no
original ou em cópia autenticada,,~nforme determinação
no subitem 7.3 da Norma
Complementar 0112004.

(-A~RLOS

ALBERTO FREIRE RESENDE

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Ism - DOSISSCE-MC

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

r'^')~,~05794/2008/lRADCOMIDOS/SSCE-MC

- m U N D O BIANCHIN
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE
PUÇA DA REPÚPLICA - S/NO.- CENTRO
86.755-000
ÂNGULOPR

BUREAU DE DESTINATION

75240203-0

FC0463 1 16

114x 186mm
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE CQMUNICAÇÃOELETRONICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

Esplanada dos Ministérios -Bloco " R - 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900- BrasíliaIDF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617

Ofício no

640 5

/2008/RADCOM/DOSlSSCE-MC

Brasília, 22 de agosto de 2008.
Ao Senhor
RAIMUNDO BIANCHINI
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Praça da República - sln." - Sala 02 - Centro
86.755-OOOIÂngulolP~
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. 53000.002.188/08, na localidade de
Ângulo - PR, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente, solicitamos a V. Sa que sejam
enviados os seguintes documentos:
O

1) Encaminhar comprovação, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de
datada de 03/0U2008 e o Estatuto Social datado e 03/01/2008, foram devidamente
Livro "A" do Registro de Pessoas Jurídicas, ou m'crofilmados em Pessoas Jurídicas
ao disposto nos subitens
de Certidão Cartorária comprovando tais
o nome de todos os associados pessoas naturais, com o
número do CPF, número do documento de identidade e órgão expedidor e endereço de residência ou
domicílio, bem como de todos os associados pessoas jurídicas, com o número do CNPJ, número de registro
no'órgão competente e endereço da sede, conforme disposto no subitem 7.1, alínea "d" da Norma
0112004. Obs: A entidade não poderá ser composta somente pelos associados
pelos dirigentes, tendo em vista que assim sendo, a descaracteriza como uma entidade
comunitária. Desta forma, a entidade deverá apresentar relação de associados,
dirigentes, os fundadores e as demais categorias, conforme previsto no estatuto social da entidade.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento), apresentar os itens
solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única vez, por
igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das exigências, uma
solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá ser apresentada no
o subitem 7.3 da Norma
original ou em cópia
Complementar 0112004.
Atencios
.
;?i., 1 .;c,!
.~1- :~j:-. !..:Ak.
Diretor do Departamento de Outorga de Serviggpii~,-i
i i y O54;;CG~ll\ji(:<,!",m
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Ism - DOSISSCE-MC
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SOLICITAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Ao
~INISTÉRIODAS COMUNICAC~ESSECRETARIA DE SERVICOS DE RADIODIFUSÃO
Depto de Outorga de Serviços de Radiodifusão
AIC Sr. Carlos Alberto Freire Rezende
Diretor do Depto. De Outorga de Serviços.
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Assunto: Documenbção em resposta ao ofício n.O 640512008lRADCOM/DOSlSSCEMC de 22 de agosto de 2008.
Processo n.': 53000.0021 8812008
ÂNGULO PR

-

Em atendimento as solicitações feitas por meio do ofício acima indicado e relativo
B pendências contadas diante da análise do requerimento de ASSENTIMENTO
PRÉVIO, em nome da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE ÂNGULO,
comunico que estou encaminhando em anexo toda a documentação solicitada.
a) Certidão cartorária; e,
b) Relação de associados da entidade.

Â n g u l o l ~ 16
~ , de setembro de 2008.

,J

,=C- -"
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7'

F: 125.15 . .889-49
Presidente

I=?WM

c/

Maria Conceição Marcolino
Escreveinte Juramentada
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COMARCA DE ASTORGA

-

Bel. Maria Amélia Recker Registradora
Bel.lVlai-ia Ainelia C.Iz. Vecchia.lti ~ a h a d e
- Escrevente Substitiita
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA AS_SOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE
. .
.'-~-)

i

,

ÂNGULO, APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇAO E POSSE DE SUA DIRETORIA, REALIZADA
EM 03 DE JANEIRO DE 2008. Aos trgs dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito (03101/2008),por volta
das oito horas e trinta minutos (8h30min), nesta cidade de Anguio, Estado do Paraná, reuniram-se as seguintes
pessoas: RAIMUNDO BIANCHINI, bmileiro, casado, professor, residente e domiuliado a Av. Paraná, 32,
Centro, CEP 86755-000, Municlpio de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de idenyade, RG
n.0.316.W SSPIPR e do CPFIMF n.125.15ã.88949; EDSON BUZBTTO, brasileiro, casado, comerciante,
residente e domicilíado à Av. Parana, 22, Centro, CEP 86755-000, Município de Angufo, Estado do ParanB,
portador da cédula de identidade, RG n,1,422.9WO SSPIBR e do CPFBWIBF n.563i33623.?2&%; mEBAIR
BOZELLI, brasileiro, casado, funcionário públíco, residente e domiciliado à Rua A m a p Eduardo dos Santos, Ií,
CEP 86755-QNl. IhiAumB@Úpbde hgailb. W o
IPaimM. pmbdor da cédula de idier~%dade,
RG n.3.607.425-6
SSPPR e do CPFXãaWF n.482.04a99991; AMGELA WARIECIDA DOS SANTOS, brasileira, casada, autbnoma,
residente e domkiciliada à Rua E m h h Ehefdí Q&d,
46, CER 8675-,
Muiroidpib de hguu~o,'ESMOdo
ParanB, portador da cédula de identidade, RG n.5.0411.058-7 SSPPR e dto C P F M n.96625?-4Wa e,
ALJCE BBfBRGâü-úQ MJSII. biü&kh.
áMmckm&
msidanlhe e M
~
B B Rua
Ü J 5 ~ 6Benedito
Bossi, 196. CER 86755500. MunítSpb de hgulo. Estaido do Pamná. prtaélom da cédula de identidade, RG
n.3.093.798-8 SSPPPR e do CWAMF m-?MM732.Ç@Wú. m a ITmaKikdde éAe amsW uma .Asw&@o
Comunitária. Assumiu a presid8rncia da AseraibEia p
r a d m m de hodm o SC M L I U N 5 0 EB&NíWm\ que
pua seamBannW. o que d
h
ü
~ Danado inicio aos
as desta
trabalhos, o senhor Presid
era a mnStribrk$~o de uma
E &WW, a qual
um
associação, a ser desigmzzda
entidade sem fins l u ê r a h s e exclkashenk ~ i e mwkmd
~ , e ~8~
com o
"-c=
valores da fai raú~-;iraiunMa
A p b -ai
Sr. ,-P
ek pmph qiurro, qulfslrmi quisesse fazer
&pia do estatuto, que
papte da a-*prPde& faz&-btogs em s q u k h M dkMhh& m s pues?nnmeS

~~~

qmm
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A presente certidão é cópia fiel do documento
original arquivado neste Ofício, conforme art. 19,
8 1"- Lei no 6.015 de 31.12.1973, registrado sob
n015.028, do livro B-102, do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, em O m O B 7 - _.

Astorga, 25 de setembro de 2008./
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COMARCA DE ASTORGA

-

Bel. Maria Amélia Becker Registradara
13el.Mai-iaAinélia C.F. Vecchiatti Sahade - Escrevente Substit~ita
§2' Será obrigatória a pluralidade de opiniões e versão, de forma simultânea em matérias
polêmicas, na programação opinativa e informativa, divulgando, sempre, as diferentes
interpretações relativas aos fatos noticiados;
§3O Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões sobre
quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar idéias,
propostas, sugestões, reclamações ou reivindicapes, devendo apenas observar o momento
adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado a direção
responsável pela Rádio Comunitária .

-.

-

1
1

Art. 3O - 0 s dirigentes e associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações contraídas pela Entidade, ressalvados os casos em que os dirigentes
responderão por comprovada culpa no desempenho de suas funções.
Art..QO-A receita da Entidade será utilizada, única e exclusivamente, para a consecução de
suas finalidades institucionais e não será admitida a remuneração de seus dirigentes pelo
exercício de suas funções, bem como a distribuição de lucros (sobras), dividendos,
vantagens ou bonificações a qualquer dos seus associados ou dirigentes.

-

I1 DOS ASSOCIADOS
Art. 5" Serão admitidos como associados as pessoas físicas e jurídicas que tenham
preenchido formulário próprio e admitidas em Assembléia Geral, com residência ou sede
neste Município, desde que se comprometam a respeitar e cumprir as disposições deste
Estatuto.

-

-

Art. 6 O - A Entidade será composta pelas seguintes categorias de associados:
a) Fundadores, formada por todos aqueles que assinaram a ata de funda@&
b) Contribuintes ou Efetivos, os que se inscreveram após o encerramento do Iivro de
fundação e mantenham suas contribuições e participações em dia; e,
c) Honorários, cidadãos que prestaram ou ainda prestam relevantes serviços a
associação ou a comunidade, ao município e ao estado.
§ I 0 - O quadro de pessoal será constituído de, ao menos, dois terços de trabalhadores
brasileiros.

Art. 7O -As contribuições dos associados serão reguladas em Assembléia Geral.
Art. 8
' - São direitos dos associados:
a) O direito de voto e de concorrer as eleições, podendo ser votados para cargos diretivos,
desde que atendam ao disposto no §2O do art. 13;
b) Utilizar-se de todos os serviços da associação e participar de suas ativídades e
.
promoções;
c) Propor por escrito ou verbalmente a Diretoria, quaisquer medidas de provento para a
Associação;
d) Recorrer dos atos da diktoria, quando os julgar prejudiciaisaas seus direitos; e,
e) Requerer informações sobre os assuntos que lhe digam respeito e solicitar
esclarecimento sobre as atividades da Associação.
~ ~ ~ ! P<J~</.~C(]
< v / ~?;!,(~i []E/c:b4\~ >
Art. 9O - São deveres dos associados:
i~l!/.iISTèi<l~
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Bel.Maria Ainélia C.F. Vecchiatti Sahade - Escrevente Substit~ita

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acatar os atos da Assembléia Geral e da diretor&;
Obedecer ao estatuto da entidade;
Participar e colaborar nas iniciativas da entldade;
Desenvolver o espírito de cooperação e unidade no seio da Associação;
Reembolsar a Associação dos prejuízos causados aos seus pertences patrimoniais;
Comparecer em reuniões, quando convidado pela diretoria e Assembléias convocadas,
acatando suas determinações, quando das mesmas forem aprovadas pela maioria
absoluta dos associados presentes;
g) Manter sua contribuição em dia , conforme estipulado pela Assembláia Geral;
h) Desenvolver qualquer tipo de trabalho comunitário, de forma voluntária; e,
i) Colaborar çom fins de angariar fundos para a Associação.

Art. 10° - São passheis de punição temporária demissão ou de exclusão definitiva do quadro
social, havendo justa causa, os associados que infringirem este estatuto, desde que sua
transgressão seja indicada mediante requerimento dirigido a diretoria que, frente a
procedência da solicitação, deverá submetê-la à Assembléia Geral, convocada
especialmente para este fim, para deliberação fundamentada, assegurado o amplo direito de
defesa do associado em questão.

-

111 DOS ORGÃOS E DE SEU FUNCBQNAMENTQ
Art. Il0
- A Associação exercera suas funções através dos seguintes órgãos:
a) Assembléia Geral;
b) Diretoria; e,
c) Conselho Comunitário.

- A ASSEMBLÉIA GERAL, órgão máximo de delibera@o da Associa@a será
composta por seus associados, e ocorrera ordinariamente a cada ano, no último sdbado do
mês de novembro para avaliação e prestaç30 de contas ela Diretoria, discussão e aprovaç%ú
de planos, projetos e assuntos gerais. Deverá ordinariamente, ocorrer a cada 4 anos para
eleição da Diretoria e do Conselho Comunitário e extraordinariamente poderá ser convocada
para destituição dos dirigentes e alteração estatutária, respeitando-se o disposto no $I0.

Art, 1 2 O

-

3 l0
- A ASSEMBLÉIA GERAL poderá ser wnvocada extraordinariamente pela maioria da

diretoria, por um terço dos associados fundadores ou, no mínimo, um quinto dos assooiados
(colaboradores ou efetivos), para discussão e decisilo relativa a assuntos de interesse geral.
Quando a deliberação se relacionar a destituição de dirigentes ou alteração estatutána será
exigido o voto concorde de dois terços dos presentes a Assembléia especialmente
convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a
maioria absoluta dos associados, ou com pelo menos de. um
.._; terço nas convocações
seguintes.

'

.

$2" - A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de oito dias;, através de edita1
au comunicado afixado na sede da Associação e estúdio, bem como na sede das entidades
que compõem o Conselho Comunitário e com divulgação através de pelo menos~d$&ktrs:Oi>ii.c
chamadas diárias durante a programapáo da emissora, devendo conter data. hora,
ERin :i: 2
pauta da reunião.
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ar cento dos votos validos totalizados no processo eleitoral. A escolha do critério para
snraqem sera decidida no início da ASSEMBLEIA GERAL.

-

V DA PROGRAMAÇÃO
Art. 17O - A programação da emissora, deverá respeitar todos os principios..e normas
dispostas na legislação vigente no território nacional sobre radiodifusão comunitária.
Parágrafo único - Será vedada a transferência da outorga e a formação de redes, excetuadas
as situações de guerra, calamidade pública, epidemias e as transmissões obrigatórias dos
Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, definidas em leis. Também será vedada a cessão
ou arrendamento da emissora do Serviço de Radiodifusão Comunitária ou de horários de sua
programação.

-

VI DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO
Art. 18O - O Patrimônio e Receita da Associação será composto pelas contribuições sociais
definidas pela Assembléia Geral, pelas doações, auxílios e subvenções, pelos bens' móveis
ou imóveis, pelas rendas e juros de depósitos bancários e aplicação financeira, pelos saldos
de exercícios financeiros anteriores transferidos para a conta patrimonial, por valores
advindos de suas atividades comunitárias, bem como por aqueles decorrentes do patrocínio
sob forma de apoio cultural.
Parágrafo único - Toda receita ou despesa deverá ser aprovada pela diretoria e nenhum
membro de seu quadro diretivo será remunerado.

-

VI1 DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSO~UÇAO
Art. 190 - Este estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte por deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, sendo exigido o
voto concorde de dois terços dos presentes a ksemb86ia. não pderado ela deliberar, em
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com pelo menos de um
terço nas convocações seguintes.

-

Art. 20° A disssolução da Associação ocorrerá segundo decisão da Brsçembtem Geral, e o
remanescente de seu patrirnônio líquido, será destinado a entidade de fins não e c o n ~ í c o s
congênere, definida na Assembléia, obedecendo' a votação os mesmos critérios
estabelecidos no artigo anterior.

Art. 21° - São membros fundadores da entidade: MIMUNIDO BBWNCHlN8, bm-Em, caisdo,
professor, residente e domiciliado 5 Av. Paraná, 32, Centro, CEP 86755-000, Município de
Anguio, Estado do Paraná, portador da d d u l a de identidade, RG n.0.316.946 SSPIPR e do
CPFIMF n. 125.153.889-49; EDSON BUZAnO. brasileiro. casado. comeráante, resM&p e
domiciliado a Av. Paraná, 22, Centro, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do
Paraná, portador da céduta de identidade, RG n.1.422.9!+0
SSPIPR e d o CPFMF
n.503.623.729-34; ADEMIR BOZEtLI, brasik-ro, casado, funcionário púbsim, residente e
domiciliado a Rua Amam Eduardo dos Santos. 11, CEP 86755-000. Município de Ângulo,
Estado do Paraná, portador da cédula d e identidade, biQ; w.3-607-42WSi$
,r
CPFIMF n.482.040.999-91; A N G E M APARECIDA D(ES SAWOÇ. bmilq"P~)~
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.autônoma, residente e domiciliada a Rua Ermínia Bozelli Oriucci, 46, CEP 86755-000,
Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade, RG n.5.041.058-7
SSPIPR e do CPFIMF n.966.257.409-34; e, ALICE MARGATTO BOSSI, brasileira, viúva,
funcionária pública, residente e domiciliada a Rua José Benedito Bossi, 06, CEP 86755-000,
Município de Ângulo, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade, RG n.3.093.7988 SSPIPR e do CPFIMF n.704.732.509-34.
. .,

-

Art. 22O
A primeira diretoria da entidade será formada pelos seguintes membros:
Presidente: RAIMUNDO BIANCHINI, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado à
Av. Paraná, 32, Centro, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador
da cédula de identidade, RG n.0.316.946 SSPIPR e do CPFIMF n.125.153.889-49; WicePresidente: EDSON BUZATTO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a
Av. Paraná, 22, Centro, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador
da cédula de identidade, RG n.1.422.954-0 SSPIPR e do CPFIMF 11.503.623.72434;
Tesoureiro: ADEMIR BOZELLI, brasileiro, casado, funcionário público, residente e
domiciliado a Rua Amaro Eduardo dos Santos, II,CEP 86755-000, Município de Ângulo,
Estado do Paraná, portador da cédula de identidade, RG n.3.607.4256 SSPIPR e do
CPFIMF n.482.040.999-91; Secretário: ANGELA APARECIM hBBS SAWOS, bmsí~ra,
casada, autônoma, residente e domiciliada a Rua Ermínia Bozelli Oriucci, 46, CEP 86755000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade, RG
n.5.041.058-7 SSPIPR e do CPFIWIIF n.966.257.409-34; e, Diretor Administrativo: ALICE
yMARGATTO BOSSI, brasileira, viúva, funcionária pública, residente e domiciliada a Rua
José Benedito Bossi, 06, CEP 86755000, Município de Ângulo, Estado do Pamná, portadora
da cédula de identidade, RG n.3.093.798-8 SSPIPR e do CPFIMF n.704.732.509-34.
4"

Art. 23O - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela ddiretoh, com recurso a
ASSEMBLÉIA GERAL, pelo associado que se achar prejudicado.

6%

.,.-.--VYIIIUI'IIG a1 L. 17,
$
Lei no 6.015 de 31.12.1973, registrado sob
n0855, do livro A-19, do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, em 09.01.2008.I
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ASSOCIACÃO CULTURAL E COMUNI'TÁRIA DE Â N G ~ L O
Praça da República, sln, Sala 02, Centro, CEP 86755-000
Ângulo - Paraná
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RELAÇÃODOS ASSOCIADOS DA ENTIDADE
ADEMIR BOZELLI, residente e domiciliado a Rua Amaro Eduardo dos Santos,
11, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da
cédula de identidade, RG n.3.607.425-6 SSPIPR e do CPFIMF n.482.040.99991;
ALICE MARGATTO BOSSI, residente e domiciliada a Rua José Benedito
Bossi, 06, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portadora
da cédula de identidade, RG n.3.093.798-8 SSPIPR e do CPFIMF
n.704.732.509-34;
ANGELA APARECIDA DOS SANTOS, residente e domiciliada a Rua Ermínia
Bozelli Oriucci, 46, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná,
portador da cédula de identidade, RG n.5.041.058-7 SSPIPR e do CPFIMF
n.966.257.409-34;
ANTONIO VALDECIR MARÓSTICA, residente e domiciliado a Av. Brasil, 27,
Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade, RG
n.3.121.188-3 - SSPIPR e do CPF n.493.529.209-10;
DIONIZIO CHAGAS GOMES, residente e domiciliado a Rua Assunta Balini
Fanhani, 10, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de
identidade, RG n.1.072.750-2 - SSPIPR e do CPF n.173.655.039-04;
EDSON BUZATTO, residente e domiciliado a Av. Paraná, 22, Centro, CEP
86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de
identidade, RG n.1.422.954-0 SSPIPR e do CPFIMF n.503.623.729-34;
LUIZ CARLOS CAIADO, residente e domiciliado a Rua Agostinho Moninari,
16, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade,
RG n.4.191.317-7 - SSPIPR e do CPF n.586.505.719-72;
LUIZ DONIZETE LOPE, residente e domiciliado a Rua Herminia Bozelli Driussi,
35, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade,
RG n.2.165.502-3 - SSPIPR e do CPF n.365.371.529-68;
RAIMUNDO BIANCHINI, residente e domiciliado a Av. Paraná, 32, Centro,
CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula
de identidade, RG n.0.316.946 SSPIPR e do CPFIMF n.125.153.889-49; e,
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RONALDO JOSÉ DA SILVA, residente e domiciliado a Av. Valérío Osmar
Estevão, 39, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de
identidade RG n.5.235.841-8 - SSPIPR e do CPF n.702.291.639-04.
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
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ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS

6~ Q J /O ~IRADCOMIDOSISSCE-MC

Referente Ofício no

d e d d 1 0131 &.

/I

Entidade:
( ) única entidade no local ou;
( )com concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em exigência,( ) instruído

(
(
(

) Cumpridas integralmente - Processo instruído (1"Fase)
) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
) Cumpridas integralmente - Processo instruído (2" Fase) - ENTIDADE HABILITADA

Observações:

í e 39.

Brasília,

1

1

Analista responsável:
SIAPE:

(

) Cumpridas integralmente

G1/)Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:
Observações:
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ATA DE FUNDAÇÃO/CONSTITUIÇÁO - FLS.

ATA DE ALTERAÇÃO~DEFINIÇÃODA DENOMINAÇÃO - FLS.

DIRETORIA: VÁLIDA ATÉ: 031 8A
MEMBROS FLS.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOELETR~NICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios -Bloco "R" - 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 -Brasília/DF
Fone: (61) 331 1-6177- Fax: (61) 31 1-6617

Ofício no 7 5 5 3
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/2008/RADCQM/DOSlSSCE-MC
Brasília, 14 de outubro de 2008.

Ao Senhor
RAIMUNDO BIANCHINI
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Praça da República - s1n.O - Sala 02 - Centro
86.755-OOO/Ângulo~~
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. O 53000.002.188/08,na localidade
de Ângulo - PR, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente,
,.., solicitamos a V. Sa que sejam enviados os seguintes documentos:

'1

DOCUMENTAÇÃOJURÍDICA:

I*\,

- Encaminhar comprovação, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de
o datada de 03/01/2008 foi devidamente registrada no Livro "A" do Registro de
Pessoas Jurídicas, ou microfilmado em Pessoas Jurídicas acompanhada de Certidão Cartorária
comprovando tal registro, em atendimento ao disposto nos subitens 7.2.1 e alíneas e 7.2.1.1 da
Norma Complementar 0112004. Saliente-se que foi solicitado no oficio .anterior, porém, a ata
continua indicando o registro no Livro "B". Ressalte-se que o devido registro da Ata de
Constituição deve ser no Livro "A9' do Registro de Pessoas Jurídicas.

Ft. 62 .;17.1 AA;

Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias cor .ados do
recebimento deste oficio que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento),
apresentar os itens solicitados sob pena de a r q u i v ~ n t do
o processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única
vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deves6
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, conforme determinação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 0112004.

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
lsm - DOS/SSCE-MC

A%+?&,

SOLICITACÃO PARA JUNTADA DE DO=UNIENTOS

Ao
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
Depto de Outorga de Serviços de Radiodifusão
AIC Sr. Carlos Alberto Freire Rezende
Diretor do Depto. De Outorga de Serviços.

i; ii.i,:i;~z~iú6~ g c h rUNICA
~ i~gg~

-

!3~ri.SlLlR DF

53001%051iCBdSR008-llI
%EAPAI%C
-t fin1,wtgv$e .c*
1st i .ru u Ju,dd

Assunto: Documenbgão em resposita ao oficio n . O 640512008lRADCOMIDOSlSSCEMC de 22 de agosto de 2008.
Processo n.O: 53000.00218812008'

ANGULO - PR'
J
/

i

Em atendimento as solicitações feitas por meio do ofício acima indicado e relativo
a pendências contadas diante da análise do requerimento de ASSENTIMENTO
PRÉVIO, em nome da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA DE ÂNGULO,
comunico que estou encaminhando em anexo toda a documentação solicitada.
a) Certidão cartorária; e,
b) Relação de associados da entidade.

Â n g u l o l ~ 16.de
~ , setembro de 2008.
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nte; ADEMIR BOZELLI, ~esoureiro;ANGELA APARECIDA
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ASSOCIACÃO CULTURAL E COMUNITARIA DE ÂNGULO
Praça da República, sln, Sala 02, Centro, CEP 86755-000
Ângulo - Paraná
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,

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS DA ENUDADE
ADEMIR BOZELLI, residente e domiciliado a Rua Amaro Eduardo dos Santos,
11, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da
cédula de identidade, RG n.3.607.425-6 SSPIPR e do CPFIMF n.482.040.99991;
ALICE MARGATTO BOSSI, residente e domiciliada a Rua José Benedito
Bossi, 06, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portadora
da cédula de identidade, RG n.3.093.798-8 SSPIPR e do CPFIMF
n.704.732.509-34;
i

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS, residente e domiciliada a Rua Ermínia
Bozelli Oriucci, 46, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná,
portador da cédula de identidade, RG n.5.041.058-7 SSPIPR e do CPFIMF
n.966.257.409-34;
ANTONIO VALDECIR MARÓSTICA, residente e domiciliado a Av. Brasil, 27,
Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade, RG
n.3.121.188-3 - SSPIPR e do CPF n.493.529.209-10;
DIONIZIO CHAGAS GOMES, residente e domiciliado a Rua Assunta Balini
Fanhani, 10, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de
identidade, RG n.1.072.750-2 - SSPIPR e do CPF n.173.655.039-04;

L

i

EDSON BUZATTO, residente e domiciliado a Av. Paraná, 22, Centro, CEP
86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de
identidade, RG n. 1.422.954-0 SSPIPR e do CPFIMF n.503.623.729-34;
LUIZ CARLOS CAIADO, residente e domiciliado a Rua Agostinho Moninari,
16, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade,
RG n.4.191.317-7 - SSPIPR e do CPF n.586.505.719-72;
LUIZ DONIZETE LOPE, residente e domiciliado a Rua Herminia Bozelli Driussi,
35, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade,
RG n.2.165.502-3 - SSPIPR e do CPF n.365.371.529-68;
MIMUNDO BIANCHINI, residente e domiciliado a Av. Paraná, 32, Centro,
CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, portador da cédula
de identidade, RG n.0.316.946 SSPIPR e do CPFIMF n.125.153.889-49; e,
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RONALDB JOSE DA SILVA residente e .&mldiÍado a Av. Valério Osmar
Esteváo, 39, Município de Ângulo, ~ s t a d b m
q r a n á , portador da cédula de
identidade RG n.5.235.841-8 - SSPIPR e
1-1.702.291.639-04.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
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( ) única entidade no local ou;
( )com concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em exigência,( ) instruído

(
(
(-)

) Cumpridas integralmente - Processo instruído (1" Fase)
) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:

Cumpridas integralmente - Processo instruído (2" Fase) - ENTIDADE HABILITADA

Observações:
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Brasilia,
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Analista responsável:
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO ELETR~NICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios -Bloco " R - 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasílialDF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617

ofício no g Q 4$1

/2008~ADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, 20 de novembro de 2008.

Ao Senhor
RAIMUNDO BIANCHINI
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Praça da República - s1n.O - Sala 02 - Centro
86.755-OOO/Ângulol~~
Assunto: Solicitação de Documentação
-

-

- -

- .--

-

- -

- .

-

.

Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n, 53000.002.188/08, na localidade
de Ângulo - PR, no qual essa Entidade requer autorização para execuçáo do Serviço de
Radiodifusão Comunitária e considerando a d~cumeritâçãu já apresentada pela requerznte,
solicitamos a V. Sa que sejam enviados os seguintes documentos:
O

- Encaminhar comprovação, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de
Constituição datada de 03/01/2008 foi devidamente registrada no Livro "A" do Registro de
Pessoas Jurídicas, ou microfilmado em Pessoas Jurídicas acompanhada de Certidão Cartorária
comprovando tal registro, em atendimento ao disposto nos subitens 7.2.1 e alíneas e 7.2.1.1 da
Norma Complementar 01J2004. Saliente-se que foi solicitado no ofício anterior, porém, a
entidade encaminhou certidão indicando o registro do Estatuto Social e de uma ata, porém,
não está indicada qual a ata que foi registrada.
Ressalte-se que na Certidão Cartorária deve estar indicando expressamente
que o registro é o da Ata de Constituição datada de 03/01/2008 no Livro "A" do Registro de
Pessoas Jurídicas.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento deste oficio que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento),
apresentar os itens solicitados sob pena de arquivamento do processo,
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única
vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, conforme terminação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 0112004.

b

Diretor do Departamento de 0ufÓrga de Serviços
Ism - DOSISSCE-MC
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ÇERVIÇO PUBLICO FEDERAL
n n i ~ i s ~ ÉDAS
~ i sCOMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVICOS DE COMUNICACÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA E SERVISOS

ELETRONIGA

ANEXO À PORTARIA N . O 336 DE IIDE JULHO DE 2003
INTERESSADO:ASSOCIACÃO CULTURAL E C O M U N ~ R E DE
A ANGULO,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N. 09-294.67810001-32na pessoa de seu procurador
ROQUE LANDER MENEGAIS, GPF 782.21 1.889-72.
( ) O PRÓPRIO
I

(X) PROCURADOR

ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano, n . O 4003 - Bairro Centro - CEP: 85811-150 Cascavel I PR

F M : (45) 3326-2509

TELEFONE: (45) 3326-2509

1,

Requeiro, neste ato, ao Senhor:

CARLOS ALBERTO FREiRE RESENDE
Diretor do Departamento de Outafgs de SemÍgas

i

( X ) Vista

( ) Cópia

Número: 53000.00218812008

I

( ) Certidões do Processo

Senri~o:Rádio Comunitária

Pelos motivos a seguir expostos:
.

I

Acompanhamento inte~raldo pleito. bem como, caso julgue necessário fazer uso
do direito de defesa processual, asseaurado na constituição federal.

1
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CNPJ sob o n. Q9.294.6701000132, com sede a Praw da RepúbHca, sln, Sala 02, Centro,
6W 867654131),MA&'@ de h g d o , &Me de PBF&,. e~ith%&43sem fins Iuceti-ves,
legalmente constituída e devidamente registrada nos órgãos competentes, através de seu
representante legal, Senhor RAIMUNDO BIANCHINI, portador do CPF n.". 125.153.889-49,
vem através desta, Outorgar poderes ao Senhor ROQUE W D E R MENEGAIS, brasileiro,
casado, residente e domiciliado a Rua Marechal Floriano, no 4003, Bairro Centro, na Cidade
de Cascavel, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade no 2.942.125 SSPISC e
do CPF no 782.21 I.889-72 para que o mesmo possa: "REQUEREfi",@nto ao Ministério das

bem carne mfieife~G@P!A Integral

mesmo; assinal:

declarações; assinar anexos; pedir reconsidera@o; pedir desarquivamento ou arquivamento;
impetrar recursos; bem como praticar todos os atos que o referido mandato lhe assegura.

Nr, Processo acima citado, a Outorgante requer ao Ministério das
Comunica~ões, autorização para Explorar Serviço de Radiodifusão Comunitária na
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legalmente constituída e devidamente registrada nos cjrgãos competentes, atrav6s de seu
representante le,aal, Senhor RAIMUNDO BIANCPHNI, gor&adorda CPF n.". 125.153-889-49,
vem através desta, Outorgar poderes ao Senhor ROWE LANBER MEN

,brasileiro,

casado, iesidente e domiciliado a Rua Marechal Floriano,. no 4003, Bairro Centro, na Cidade
'de CascaveL Estado do Par&,

portador da Carteira de Identidade no2.942.125 SSP/SC e

do CPF no782.211.889-72 para que o mesmo possa: "REQUEER",,tunto

ao Ministério das

declara~ões;assinar anexos; pedir reconsiderago; pedir desarqukamento ou arquivamento;
impetrar recursos; bem çom!, praticar todos os atos que o referido mandato lhe assegura.
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Processo acima citado, a Dutorgante requer as Ministério das

Comunicêgfies, autorizacão para Explorar Sewicp de Radiodifusão Comunithria na

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVICOS DE COMUNICACÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios -Bloco "R" - 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasílialDF
Fone: (61) 331 1-6177 - Fax: (61) 311-6617
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/2008/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasíiia, 20 de novembro de 2008.

Ao Senhor
RAIMUNDO BIANCHINI
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Praça da República - s1n.O - Sala 02 - Centro
86.755-000/Ângulo/~~
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. 53000.002.188/08, na localidade
de Ângulo - PR, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente,
solicitamos a V. S" que sejam enviados os seguintes documentos:
O

- Encaminhar comprovação, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de
Constituição datada de 03/01/2008 foi devidamente registrada no Livro "A" do Registro de
Pessoas Jurídicas, ou microfilmado em Pessoas .Turídicas acompanhada de Certidão Cartorária
coniprovando tal registro, em atendimento ao disposto nos s~ibitens7.2.1 e alíneas e 7.2.1.1 da
Norma Complementar 0112004. Saliente-se que foi solicitado no ofício anterior, porém, a
entidade encaminhou certidão indicando o registro do Estatuto Social e de uma ata, porém,
não está indicada qual a ata que foi registrada.
Ressalte-se que na Certidão Cartorária deve estar indicando expressamente
que o registro é o da Ata de Constituição datada de 03/01/2008 no Livro "A" do Registro de
Pessoas Jurídicas.

Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento),
apresentar os itens solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única
vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá
ser apresentada no original ou em cópia autenticada,
terminação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 0112004.

Diretor do Departamento de OufÓiga de Serviços
Ism - DOSISSCE-MC

RAIMUNDO BIANCHINI
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PRIORITARIA / PRIORITAIRE

11 USEGURADO I VALEUR DECLARE
ASSINATURA DO RECEBEDOR 1 SIGNATURE DU RECEPTEUR
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MTNISTÉRIODAS COMTNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R"- 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasiliaíDF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61)3116617
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/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, 26 de janeiro de 2009.

Ao Senhor
RAI
O BTANC
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo
Avenida Paraná - n." 32 - Centro
86.755-000/Ângulo/P~
Assunto: Solicitação de Documentação
.'

i
Senhor Representante,

"'\

J

Tendo em vista a análise realizada no processo n. O 53000.002.188/08, na localidade
de Ângulo PR, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária e considerando a documentaqão já apresentada pela requerente,
solicitamos a V. Sa que sejam enviados os seguintes documentos:

.._A/

-

;

- Encaminhar comprova@o, por meio de Certidão Cartorária de que a Ata de
Constituição datada de 03/01/2008 foi devidamente registrada no Livro "A" do Registro de
Pessoas Jurídicas, ou microfilmado em Pessoas Jurídicas acompanhada de Certidão Cartorária
comprovando tal registro, em atendimento ao disposto nos subitens 7.2.1 e alíneas e 7.2.1.1 da
Norma Complementar 0112004. Saliente-se que foi solicitado no ofício anterior, porém, a
entidade encaminhou certidão indicando o registro do Estatuto Social e de uma ata, porém,
,
'
não está indicada qual a ata que foi registrada.
que o registro é o da Ata de Constituição datada de 03/01/2008 no Livro "A" do Repistro de
Pessoas Jurídicas.

Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento),
apresentar os itens solicitados sob pena de arquivamento do processo.

I

lsm - DOSISSCE-MC

d

Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única
vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, conforme determinação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 0112004.
Atenciosamente,

ANAC
RDEIRO
Diretor do Departamento(de 0utorbL de Serviqos
Substituto
A

- Proc. N" - RADCOM/DOS/SSCE-MC
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SOLICITAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Ao
MINISTÉRIO DAS GOMUNICA~ÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE~RADIODIFUSÃO
Depto de Outorga de Serviços de Radiodifusão
AIC Sr. Carlos Alberto Freire Rezende
Diretor do Depto. De Outorga de Serviços.
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Assunto: Documentação em resposta ao oficio n.O 8044120081RADCOMlDOSISSCEMC de 20 de novembro de 2008.
Processo n.O: 53000.0021 8812008
ÂNGULO PR

-

Em atendimento as solicitações feitas por meio do ofício acima indicado e relativo
a pendências contadas diante da análise do requerimento de ASSENTIMENTO
PRÉVIO, em nome da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE ÂNGULO,
comunico que estou encaminhando em anexo toda a documentação solicitada.
a) Certidão cartorária.

Ângulol~I
~O, de fevereiro de 2009.

Presidente

R E G I S T R O D E I M ~ V E I S"I O O F ~ G I O
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUIRAIS
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JUR~DICAS
E REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
COMARCA DE ASTORGA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo o

o REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

IL, T~TULOSE DOCUMENTOS
A DE ASTORGA
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
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( ) única entidade no loc 1 ou;
( )com concorrentes: darquivado(s), ( ) em análise,( ) em exi@ncia,( ) instruído

(x)

Cumpridas integralmente - Processo instruído (1"Fase)

(
(

) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
) Cumpridas integralmente - Processo instruído (2" Fase) - ENTIDADE HABILITADA

Brasília,

-

4 3 1 43 / Uq

Analista responsável:

( 3 C u m p r i d a s integralmente
(
) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:
Observações:

I

:FLS.

cNpJ - PLs.

c20

I

-

"&1&d0

-

'

~a,iLob&k$b&

L'

05.

-

ESTATUTO SOCIAL FLS.

a 0,'

-

AÇÁO~CONSTITUIÇÃO
- FLS.

Q.
j

DIRETORIA: VALIDA ATÉ:
rnIMBROSFLS.

,

IL&&JM A N D A T O : ~ A N O -S ART. -$
.3

g" fi qb

/

19 / /7&/2009

~rasília,

,

Analista responsável:

Lvi &hL b ~ ~ e x
/&
I

SIAPE: 1365439

/

e % $

'

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
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DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3" andar - anexo oeste - sala 300 -- 70044-900 - BrasíliaDF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617
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Ofício no 1 0 50

/~OO~/RADCÓM/DOS/SSCE-MC

Ao Senhor
RATMUNDO BIANCHINI
ASSOCIACÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE ÂNGULO
Praça da Republica, sln - Sala 02 - Centro
86755-000
Ângulo I PR
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. O 53000.002188/08, na
localidade de Ângulo PR, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente,
solicitamos a V. Sa que sejam enviados os seguintes documentos:

-

Toda documentação citada no subitem 12.1 e siias alíneas da Norma
Complementar 0112004, aprovada pela Portaria no 103, de 23/01/04, ou seja, o Projeto Técnico,
conforme detalhado no Anexo deste Ofício.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de
recebimento), apresentar os itens solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma
única vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, conforme determinação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 0112004.
Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO FRF;ITRE RESENDE
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

CG - DOSISSCE-MC

2"FASE:
a) Novo Formulário de Informações Técnicas, devidamente preenchido e assinado
pelo Engenheiro responsável, contendo as características técnicas de instalação e
operação pretendidas para a estação do RadCom., conforme disposto no subitem 12.1
alínea "a", no qual deverá atentar principalmente para o seguintes itens:

- item 5 - LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR E SISTEMA IRRADIANTE preencher com endereço e coordenadas geográficas corretos;
- item 7 - TRANSMISSOR - indicar um transmissor certificado pela ANATEL,
especificamente para o serviço de radiodifusão comunitária, com potência máxima
de 25 Watts, categoria 2H9 informando fabricante, modelo e o correto número
de certificação/homologação do equipamento a ser utilizado de acordo com o
disposto no subitem 18.3.1 da Norma 0112004;
- o item 8 - ANTENARORRE, informar fabricante da antena, modelo, ganho, alt.

em relação ao solo, alt. da torre e altitude do local.
b) Declaração firmada pelo representante legal da entidade, conforme disposto no

subitem 12.1, subalíneas "b.1" e "b.2" da Norma Complementar 0112004 , ou seja:
b.1) Declaração firmada pelo representante legal da entidade indicando que na
ocorrência de interferências prejudiciais causadas pela estação requerente, a mesma
interromperá imediatamente as suas transmissões até que sejam sanadas;
b.2) Declaração firmada pelo representante legal da entidade indicando que na
ocorrência de interferências indesejáveis causadas pela estação requerente, a mesma
interromperá suas transmissões caso não sejam sanadas no prazo estipulado pela
ANATEL.
c) Planta de arruamento em escala, indicada e compatível com a área da localidade
objeto da outorga, e que permita a visualização do nome das ruas, indicando o local de
instalação do sistema irradiante, o endereço e as coordenadas geográficas no
formato GG0MM9SS" assim como o traçado de circunferência de até um quilômetro
de raio, que delimita a área abrangida pelo contorno de 91 dBp. Na planta de arruamento
também devem estar indicados o local e endereço tanto da sede quanto do estúdio da
emissora, em conformidade ao disposto no subitem 12.1, alínea "c" da Norma
Complementar 0112004.
d) Diagrama de irradiação horizontal da antena transmissora, com a indicação do
Norte Verdadeiro; diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do
sistema irradiante proposto; no caso de antenas de polarização circular ou elíptica,
devem ser apresentadas curvas distintas das componentes horizontal e vertical dos
diagramas, conforme disposto no subitem 12.1, alínea "d" da Norma Complementar
01/2004. Este diagrama deverá ser correspondente ao indicado no item
de informações técnicas.

CG - RADCOM/DOS/SSCE-MC

I

e) Declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno, no local de instalação
do sistema irradiante, atende as condições exigidas no item 18.2.7.1 ou estudo
específico conforme determina o item 18.2.7.1.1, conforme disposto no subitem 12.1,
alínea "e" da Norma Complementar 0112004.
f) Declaração do profissional habilitado atestando que a instalação proposta não fere os

gabaritos de proteção aos aeródromos, ou declaração do órgão competente do
Ministério da Aeronáutica autorizando a instalação proposta, ou, se for o caso,
declaração de inexistência de aeródromos na localidade, conforme disposto no subitem
12.1, alínea "f' da Norma Complementar 0112004.
g) Parecer conclusivo, assinado pelo profissional habilitado, atestando que a instalação
proposta atende a todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à
mesma e que o contorno de até 91dBp da emissora não fica situado a mais de um
quilômetro de distância da antena transmissora em nenhuma direção, conforme disposto
no subitem 12.1, alínea "g" da Norma Complementar 0112004.

-

h) Anotação de Responsabilidade Técnica ART referente à instalação proposta,
conforme disposto no subitem 12.1, alínea "h" da Norma Complementar 0112004;
acompanhada de comprovante de pagamento ou autenticação bancária.

I
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~5'SOLICITAÇAO

PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao
MINISTÉRIO DAS COMUNICAG~ES
SECRETARIA DE SERVICOS DE MDIODIFUSÃO
Depto de Outorga de Serviços de Radiodifusão
AIC Sr. Carloâ Alberto Freire Rezende
Diretor do Depto. De Outorga de Serviços.
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Assunto: Documentação em resposta ao oficio n . O ~06012009/WBDCOMlDOSISSCEMC de I 6 de março de 2009.
Processo n.O: 53000.00218812008
Ângulo PR

-

',

)

Em atendimento as solicitações feitas por meio do ofício acima indicado e relativo

i

a pendências contadas diante da análise do requerimento de autorização para execução
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, em nome da ASSOCIAÇÃO CULTUML E

-

COMUNITARIA DE ÂNGULO,

comunico que estou encaminhando em anexo toda a

documentação solicitada.
e

Projeto Técnico.
Â n g u l o l ~ 14
~ , de março de 2009.

-

2 REGISTRO FISTEL

USO EXCLUSIVO DA ANATEL

-

3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMINAÇÃO SOCIAL

-

4 ENDEREÇo PARA CORRESPONDÊNCIA

-

6 TRANSMISSOR

--

ERP (dBk)

= l O log (Pt . ~ h . ~t

v tn). = 10 log (

-.

r

_

Ir
II II

J

-"=ù

~t

=

POTÊNCIA DO TRANSMISSOR EM KW

Ght

=

GANHO DA ANTENA, NO PLANO HORIZONTAL, EM VEZES

Gvt

=

GANHO DA ANTENA, NO PLANO VERTICAL, ME VEZES

-

10 INTENSIDADE DE CAMPO NO LIMITE DA ÁREA DE SERVIÇO

-

E (dBM) = 107 + ERP (dBk) 20 log d (krn)
ERP

=

POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA

-

2 DADOS DO ENGENHEIRO PROJETISTA
NOME COMPLETO

I

I

I

MÉDIATOTAL:

Ao
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Servigos de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Servigos

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE ÂNGULO, devidamente
inscrita no CNPJ sob o n." 09.294.670/0001-32, com sede à Praça da República, s/n,
Sala 02, Centro, CEP 86755-000, Município de Ângulo, Estado do Paraná, através de

1

seu representante legal, declara para os devidos fins, que:
e

NA OCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS CAUSADAS PELA
ESTAÇÃO, INTERROMPERÁ IMEDIATAMENTE SUAS TRANSMISSÕES ATÉ
QUE OS PROBLEMAS SEJAM SANADOS.

B

NA OCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS INDESEJÁVEIS CAUSADAS PELA
ESTAÇÃO, CASO ESTAS NÃO SEJAM SANADAS NO PRAZO ESTIPULADO

I

PELA ANATEL, INTERROMPERÁ SUAS TRANSMISSÕES.

/PR, 14 de abril de 2009.

~

.

.

.

.,

..

/

..
.

.,. .

.

-

. .

.

.

I

i ; , , .'

>./"\I',.

,

L

' ..

.

,

-

-- --AMANOEL DE CAMPOS SILVA
GOMES
--

DA SILVA

A-

G ESTA0

2001 / 2 0 0 4

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRAS~LIAJDF

Eu Helder José Costa Carozzi, brasileiro, Engenheiro em Telecomunicações,
CREA no 87283-DIPR, residente e domiciliado a Rua Casemiro de Abreu, no 1061,
bairro Alto Alegre, Município de Cascavel, Estado do Paraná, portador do RG. No
4.278.095-2 SSPIPR e CPF 798.032.889-20. Declaro que a cota do terreno (solo)
no local de instalação do sistema irradiante (base da torre) da emissora de rádio
Associação Cultural e Comunitária de Ângulo, sediada na Praça da República. sln,
Sala 02, Centro, na cidade de Ângulo, Estado do Paraná, de coordenadas
geográficas 23O 11' 43" S de latitude 51° 54' 59" W de longitude, tem desnível
superior a 30 (trinta) metros, com relação a cota de um ou mais pontos do terreno,
no raio de I(um) km em torno do local (torre) do sistema irradiante, não átendendo,
assim, as condições exigidas pela norma técnica, 00112004 item 18.2.7.1, devendo
a situação proposta ser analisada como situação especial, conforme estabelecido
pela norma técnica, 00112004 item 18.2.7.1 .I.
Para maior clareza firmo o presente.

Cascavel, 12 d e Abril d e 2009.

EngOHelder JO&

Costa Carozzi

CREA: 87283-D/PR

0533

f

%'ri:
;R&!!
(42
\,

DECLARO, para os devidos fins que, as emissões provenientes da estação
transmissora da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE ÂNGULO, do
serviço de Radcom, cuja instalação está proposta para Rua Praça da República,
s/n, sala 02, bairro Centro, localidade Ângulo, Estado do Paraná, utilizando o/a
canal/frequência, 285 (104,9) MHm,não submeterão a população da referida
localidade a radiações eletromagnéticas de radiofrequência de valores superiores
aos estabelecidos na publicação "GUIDELINES FOR LIMITING TO TIMEVARYNG ELECTRIC, MAGNETIC AND ELETROMAGNETIC FIELDS ( UP TO 300
GHz)" da Comissão Internacional para radiações Não lonizantes - ICNIRP.

Cascavel, 12 de Abril d e 2009.

EngOHelder José bosta Carozzi
CREA: 87283-DIPR
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

BRAS~LIAIDF

Eu Helder José Costa Carozzi, brasileiro, Engenheiro em Telecomunicações,
CREA no 87283-DIPR, residente e domiciliado a Rua Casemiro de Abreu, no 1061,
bairro Alto Alegre, Município de Cascavel, Estado do Paraná, portador do RG. No
4.278.095-2 SSPIPR e CPF 798.032.889-20. Declaro para os efeitos legais, a
inexistência de aeródromo na localidade de ÂNGULO Estado do PARANÁ.

Cascavel, 12 de Abril de 2009.

EngOHelder ~ o s & ) ~ o sCarozzi
ta
CREA: 87283-DIPR

Cliente: Associação Cultural e Comunitária de Ângulo

PARECER CONCLUSIVO

Eu Helder José Costa Carozzi, brasileiro, Engenheiro de Telecomunicações,
residente e domiciliado a Rua Casemiro de Abreu, no 1061, bairro Alto Alegre,
Município de Cascavel, Estado do Paraná, declaro, sob minha responsabilidade,
que o projeto de radiodifusão comunitária dos formulários constantes em anexo,
atendem a todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis a mesma e
que o contorno de 91 dbp emissora não fica situado a mais de um km de distância
da antena transmissora em nenhuma direção.

Cascavel, 12 d e Abril de 2009.

EngOHelder José cbsta Carozzi
CREA: 87283-DIPR
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ANTENA PLANO TERRA P ~ ~ ~ m~
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Laudo "'6-n

Auad Correa Equipati~etiiosElalrôtiicos L u a
Pr;. da Pirâmide 4 75

Centro Etrll~reçariat

Salita Rita clo Sap~icaí- MG
7ê1.: 1 Ox>t35 ) 3471 - 1071
vilww,teletr~nix.cern.L-~r

Diagrama de irradiação da antena Mod:PTlOdS(TELETRONIX)
Plano: VERTICAL; Esc. i:? Gvt = 1,O

1

- Fabricante: Auad Correa (Teletronix),

- Modêlo: PTI OdB (Teletronix),
- Tipo: Antena Plano Terra de 114 de onda,

- Polarizaç~o;Linear (VERTICAL),

- Faixa de operação: 87 a 108 MbIZ
- Perda por retorno: >
8I
dB'S
- Ganho: O dBd

O0

Diagrama de irradiação da antena Mod:PT/OdB (TELETRONIX)

Plano: HORIZONTAL; Esc. 1:1, Ght = l , O

CREA-P'R ~onçelhoRegional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Paraná
Anotação de ResponsabilidadeTécnica Lei Fed 6496177
Rlorize sua Profissão: Matttenha os Prqjefos na Obra

-

3a V I A ÓRGÃOS PÚBLICOS
NoCarteira: PR-872831D
NoVisto Crea: No Registro:
CPFICNPJ: 09.294.670/0001-32

ProfissionalContratado: HELDER JOSE COSTA CAROZZI
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE TELEcOMUNICAÇÕES
Empresa contratada:
Contratante: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE ÂNGULO
Endereço:PRAÇA DA REP~BLICA,SALA 02 S/N CENTRO
CEP: 86755000 ANGULO PR Fone:
Local da Obra: PRAÇA DA REPÚBLICA, SALA 02 SIN
CENTRO - ANGULO PR
Tipo de Contrato
Ativ. Técnlca
Área de Comp.
Tipo Obra/Serv
Serviços
contratados

Guia B
ART No
20091199508
Vlr Obra

Quadra:
CEP: 86755000

PRESTAÇAO DE SERYIÇOS
4
19 PROJETO E EXECUÇAO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
2301 EQUIPAMENFS DE COMUNICAÇÕES
656 RADIODIFUSAO
035 PROJETO

R$5.000,00

Vlr Serviço

Vlr Taxa

Lote:

Dimensão

25 WATT

Dados Compl.

O

Data Início
13/04/2009
Data Conclusão
R$30,00
Entidade de Classe 201

CreaWeb 1.O8

,com os seus termos".
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

.
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ANALISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
Referente Ofício no

/O -/RADCOM/DOS/SSCE-MC

P r o c e s s o n O ~- ~OOJ
Q ~- J88
Entidade:

,/o@

/i

Localidade:

6ABL d

a

de16

/

@

/

m

?

g

/%

u ~ N d i ~ ~ ~ /

h
-

(.?)única entidade no local ou;
( )com concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em exigência,( ) instruído

EXIGÊNCIASTÉCNICAS:

(A)
Cumpridas integralmente - Processo instruído (1" Fase)
Cpmpridqs parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
.

)
(
(&)
cÚmpridis integralmente - Processo instruído (Z Fase) - ENTIDADE HABILITADA

Observações:

(&cumpridas
integralmente
(
) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:
Observações:

G"

f'mm

AR

b

i,~wKt~,,
ct, /

2

* CONTINUAÇÃO - VERSO -+

CNPJ -FLS.

0

5.

ESTATUTO SOCIAL - FLS.

o., % .
ATA DE FUNDAÇÃOICONSTITUIÇÃO- FLS.

q? .

ATA DE ALTERAÇÁO/I>EFINIÇÃO DA DENOMINAÇÃO - FLS.

'C
DIRETORIA: VALIDA ATÉ: 071 0k / J Q .2
~ MANDATO:/ANOS
MEMBROS FLS.

Brasília,

117I r-$ 1 09

GJ

b

gk
- ART. &

73%

Analista responsável:

Chek

Ge Çci

idi~.is

A,&
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSAO

ROTEIRO DE ANALISE TÉGNIGA DE M D C O M
Identificação do Processo
Número:

53000.002 188108

Entidade:

Associação Cultural e Comunitária de Ângulo

Aviso:

26

I
I

1.

Latitude:

LocalidadeIUF:

Publicação:

0511212007

Proposta (A)

IBGE (6)

238 1143

2381141

angulolPR

Prazo: 1910112008

I

Canal: 290

Distância A:B
( IBGE )

0.13

Processo

1

Entregou documentação tempestivamente?

Sim

I Praça da Republica, sln - Sala 02 - Centro

/

1'

3.

I

I

I

Relação de concorrentes (d r= 4000 m)

4.

Dependentes ordenados pela precedência do aviso de inscrição (d < 4000 m)

5.

Conclusão com base na anhlise dos distanciamentos do mesmo canal

6.

A estação situa-se em município de Faixa de Fronteira?

7.

Declaração do representante legal da entidade relativa ao item 6.7. IX da Norma 02198.

VIAVEL

i
Sim

1 1

10. Endereço da Sede Administrativa da Emissora

Ipraça da Republica, s/n - Sala 02 - Centro

/ 11. I

I

Este endereço estA sediado na brea da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

IA Entidade apresentou documentação referente as linhas M, N e O do numeral 7.1 da norma técnica 0112004.

I

$i*

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
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Identificação do Processo

I
I

Número:

53000.002188108

Entidade:

Associação Cultural e comunitária de Ângulo

Aviso:

26

Publicação:

0511 212007

Prazo: 19/01/2008

Canal: 290

Processo
I

I

1,

/

2.

Entregou documentação tempestivamente?

I

Sim

I

Apresentou Formulário padronizado DOUURADCOM 021
Apresentou Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que na ocorrência de interferência tomará
as providências previstas nas letras "a" e "V do item 6.11 da Normal 02/98, Portaria 191 de 06/08/98, DOU

Sim

a,
b.

Apresentou planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, onde deverá estar
assinalado o local de instalação do sistema irradiante, com indicação da coordenadas geogrhficas com precisão de
segundos, e traçada a circunferência de até 1Km de raio. que limita a área abrangida pelo contorno de sen/iços?(no

Sim
Sim

Sim

atestando q a instalação proposia atende a
a e que o contorno de 91 dBu da emissora não

I

I

I

10.

Sim

Verificar no Formulário de Informação Técnicas se o Ganho de antena <= 0,O dBu?
I

13.

I

O transmissor está certificado?

a, Fabricante:

Eq"lPamentos
eletrônicos LLda

'Orrea

b, ~

~ d ~ l ~ :SP5025

c. Categoria:

2H

d. Certificado:

Sim
0680030528

s coordenadas geográficas do local de instalação são as mesmas do aviso que torna público a relação das

I

01/07/2009

RadCom
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE C
CAÇÃO ELETRÔNKA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

REFERÊNCIA: Processo n" 53000.002.188/08, protocolizado em 16 de janeiro
de 2008.

OBJETO: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

1

INTERESSADO: Associação Cultural e Comunitária Ângulo, município de
Ângulo, Estado do Paraná;

"' -."
,&, .">.!i
i;;,::;
;: c ;;- ik.'::] {' ";~l.j1:1</4\!A! ;\Jica.l~ . . . ~ ~L:J,~,.$
, / [ ; ~ lv/
[j / ~ q '

1:

L-.:

;:c'

Cor\IEf",

co]tl()' ORIGINAL

~ ~ ~

I - INTRODUÇÃO
1.

A Associação Cultural e Comunitária Ângulo, inscrita no CNPJ sob o número

09.294.670/0001-32, no Estado do Paraná, com sede na Praça da República, s/n.", Sala 02,
Centro, município de Ângulo, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 11 de janeiro de 2008 subscrito por representante legal, no
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nQ
2,615, de 03 de junho de 1998.
2.

A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos

termos do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da União

-

D.O.U. de

05/12/2007, com prazo final em 03/03/2008 que contempla a localidade onde pretende instalar
\

o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

lsm - Relatório Final -Processo no 53000.002.188/08 - Ângulo/P~
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3.

Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distância de 4 Km &&e as

interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu
interesse na prestação do referido serviço, não havendo concorrentes .

atos constitutivos da entidadeldocumentos acessórios e aspectos técnicos

4.

O Departamento de Outorga de Serviços, em atendimento às Normas e critérios

estabelecidos para a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado
pela requerente, de acordo com petição de folha 01, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo

administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nQ 9.612, de
19.02.1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nQ
2.615, de 03.03.1998 e Norma Complementar no 0112004.
5.

Preliminarmente, a requerente indicou em sua petição que os equipamentos seriam

instalados em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na Praça
da República s/nO,sala 02 - Centro, no município de Ângulo, Estado do Paraná, de coordenadas
geográficas em 23"11143"Sde latitude e 51°54'59"W de longitude.
6.

A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas

indicadas foram aceitas, pelo que se depreende da memória do documento de folha 39,
denominado de "Roteiro de Análise Técnica de RadCom", que por sua vez trata de outros dados,
quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento
do canal, situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
planta de armamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão.
7.

Considerando a seleção desta requerente

, bem

como a documentação que foi

r

encaminhada pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das
seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 7.1 alínea "d" da
Norma Complementar no 0112004 e certidão cartorária comprovando o devido registro da
,a,LL~;
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j ElIERb4L
; q ~.'; L T ~ I I ~ I C A C ~ " ~ E S

,:I

;~lijjis;i

Ism - Relatório Final -Processo no 53000.002.188/08 - Ângulo/P~
-

il.,.,

d

ata de constituição e do estatuto social da entidade, tendo sido solicitada a aprese;&#opod.,
projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada
Norma (fls. 48 a 97).
8.

Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o "Formulário de Informações Técnicas" -

fl. 83, firmado pelo engenheiro responsável , seguindo-se o roteiro de verificação de instalação
da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar 0112004, em especial as
exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se na folha 101.
Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identificação da
entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9.

Por fim, a documentação exigida pela legislação específica e contida -nos autos, mais

especificamente no intervalo de folhas 01 a 97, dos autos, corresponde ao que se segue:

e

Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da
Lei 9612198 e pressupostos da Norma Complementar no 0112004;

e

ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente
registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil
Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei 9612198;
comprovantes relativos a maioridade e nacionalidade dos dirigentes;

e

manifestações de apoio à iniciativa da requerente, formulados e encaminhados
pela comunidade;

e

Projeto Técnico conforme disposto no subitem 12.1 e alíneas da Norma
Complementar 0112004;

e

declarações relativas aos integrantes do quadro administrativo da requerente,
demonstrando a sua regularidade, conforme indicado nas alíneas "h", "i" e "j"
da Norma Complementar 0112004 e ainda, demais declarações e documentos
requeridos com intuito de confirmar alguns dados informados;
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10.

O Departamento de Outorga de Serviços, a quem cabe a condução dos trabalhos de

habilitação de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a
instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão
compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:

nome:
Associação Cultural e Comunitária Ângulo;

a

quadro diretivo
NOME DO DIRIGENTE
Raimundo Bianchini
Edson Buzatto
Ademir Bozelli
Ângela Aparecida dos Santos
Alice Margatto Bossi

CARGO
Presidente
Vice-presidente
Tesoureiro
. Secretária
Diretora Administrativa

localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Praça da República s/nO,sala 02 - Centro, no município de Ângulo, Estado do
Paraná.

: :

i

1 '

C.

coordenadas geográficas

:o,
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23"11143"Sde latitude e 51°54'59"W de longitude, correspondentes aos dados
dispostos no "Roteiro de Análise Técnica" - fl. 100, bem como "Formulário
de Informações Técnicas" -fl. 83 e que se referem à localização da estação.
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11.

Por todo o exposto, entendemos que o presente processo encontra-se devi amente
A
,

43

.

p
j
'-

instruído e opinamos pelo seu encaminhamento à Consultoria Jurídica para prosseguimw-$$& .;sJ)
L\.

4'

Brasília, 02 de julho de 2009.
/'

l#d

Relator da c c são Técnica

,

BEi\,

- L,

- -4

De acordo.

I

A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 02 de julho de 2009.

Coordenador

De acordo.

1

~f&~!@flkZP, ?E.j%k%h
FAat. 16,SS .4l7
Ci:~y&,,>~;;:irr
6,.f?,:dL%&i:$!a
G>n~rii&ádia

CI~FV~CICGEO~WEOCSSCE

A consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação EBtrÔnica.
Arasília, 02 de julho de 2009.

4
de Serviços
Diretor do ~ e ~ a r t a m e n J oOutorga

Encaminhe-se à Consultoria
Aprovo o Relatório nQ 0210/2009/RADCOM/DOS/SSCE/MC.
Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 02 de julho de 2009.

ZILDA BEATRIZ S.
Secretária de Serviç dde Comunicação

P
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RELAÇÃO DE PROCESSOS CONCORRENTES PARA A EXECUÇÁO DO

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
I

,,

SELECIONADA: Associação cultural e Comunitária Angulo
No DO PROCESSO: 53000.002.188/08
Critérios adotados para seleção: Atendimento aos preceitos da Lei 9612198 de 19/02/1998,
ao Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária aprovado pelo Decreto 2615198
de 03/06/1998, à Norma Complementar 0112004, aprovada pela Portaria do Ministério das
Comunicações no 103 de 23/01/2004 e alterada pela Portaria no448 de 13/10/2005.
SEM CONCORRENTES - UNICA INTERESSADA NA LOCALIDADE
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MTNISTÉRICIDAS COMUNHCAÇÕES
CONSULTORIA.JURÍDICA

PROCESSO: 53000.002.188/204)8

EMENTA:

Requerimento solicitando autorizaçáo para
explorar serviço de radiodifusão comunitária.
A documentação apresentada obedece os
padrões legais. Pelo deferimento do pedido.

Vem a esta Consultoria Jurídica o processo em referência "sub examen", por
1.
despacho do Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica, em que o Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços, ao concluir a instrução do mencionado processo
administrativo - consubstanciando-se no Relatório nV10/2009 (fls. 102 a 106) - opina pelo
deferimento do pedido formulado pela Associaçáo Cultural e Comunitária de Ângulo, no
município de Ângulo, Estado do Paraná, "rio sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas (...)" no respectivo processo administrativo.
O, coraparecimento desta Consultoria no feito se faz necessário, em razão do que
2.
preconiza a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, em especial o que inscreve o
seu Capítulo VI, definindo a competência "Das Consultorias Jurídicas" no contexto da
Advocacia-Geral da União.

-

11 FUNDAMENTOS LEGAIS E NOEUVIATIVOS
A requerente manifestou interesse ". ..eni executar o Serviço de Radiodifusão
3.
Comunitária na área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 W, com centro localizado de
acordo corn o indicado no item 10 do mencionado Relatório, onde pretende instalar o sistema
irradiante de sua estação, solicitando, também, em seguimento, a designaçáo de canal para a
prestação do serviqo nos termos do a ~ t .12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusáo
Comunitária, aprovado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998.
Da análise da documentação apresentada, em atendimento aos preceitos da Lei nQ
4.
9.612, 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Seiviço de Radiodifusáo Comunitária,
aprovado pelo Decreto n" 2,615, de 03 de junho de 1998, da Norma Complementar nQ2/98,
aprovada pela Portaria Hi" 191, de 06 de agosto de1998, constatou-se o seguinte:
a Asseciaçâjo Cultural {e ComnnithrPa de Ângulo foi a única a demonstrar
interesse na prestaçáo do serviço naquele município, conforme as informações
prestadas no item 3 do Relatório;
os atos constitutivos da entidade, sua personalidade jurídica, compreendendo
as atas de constituição e de eleição dos dirigentes, o seu Estatuto Social,
declarações de responsabilidade firmadas por seus dirigentes, bem como
manifestações de apoio da respectiva comunidade, entre instituições e pessoas

ADVOCA~IA.GERALDA UNIAO
MINISTÉRIODAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA ~ R Í D I C A

jurídicas da localidade, estão de acordo com as normas, como depreende do
item 9 do Relatório;
a

as exigências técnicas necessárias à autorização pleiteada nos presentes autos,
estão de acordo com o estabelecido na legislação, basicamente as regras da
Norma nVJ98, a teor dos itens 5 a 8 do Relatório.

"Ex positis", concluo que a documentação apresentada pela requerente está em
conformidade com a legislação que regula os atos de autorização para exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, cuja outorga deverá seguir os preceitos do art. 6") parágrafo único, da
Lei no 9.612, de 1998.
Finalmente, resta o encaminhamento do processo e propostas do ato
correspondente à apreciação do Exmo. Senhor Ministro de Estado das Comunicações.
O Congresso Nacional, nos tei-mos do 9 35 do art. 223, da Constituição, deverá
apreciar a matéria e deliberar sobre o ato de autorização, visando produzir seus efeitos legais.

A superior considera@o.
-

rasília

de

13 de 2009.
I

M A N A DA GLÓW

!L'd

XI F. SANTQS

Aprovo. Encaminhe-se o presente processo, acompanhado dos respectivos atos ao Gabinete do
Exrno. Sr. Ministro de Estado das Comunicações.
12009
Em J

1WARCIELB BECHAM DE S. HBBAIIU
Consultor Jurídico

PORTA

NO 1 0 4 0

DE 8

DE NOVEMBRO DE 2010.

S T R O DE ESTADO DAS COMUNICACOES, no uso de suas atribuições,
O
considerando o disposto no inciso II do art. 9" e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitiiria, aproudo pelaDecreto n9.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n~3000u.O02,188/2008e do
ARECER/AGU/CONm-MC/MGT/Ng 2054 - 1-08/ 2009, resolye:
Art. 1Wutorgar autoriza@o à Associaq5o Cultural e Comunitária de Ângulo, com sede
na Praça da República, s/nO,Sala 02 - Centro, no município de Ângulo, Estado do Paraná, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei ~19.612,de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art.2"
entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 23" 11' 43" S e longitude em 51' 54' 59" W, utilizando a
fi-equência de 105,9 MHz.

Art. 3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do tj 3%do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de

icação.

Ministro de Estado q s Comunicações

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO ELETRONICA
ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BL. R, ANEXO B, SALA 300
CEP:: 70044-900 - BRAS~LIA-DF
TEL:: 3311-6000 - FAX: 3311-6617

Processo n." 53000.002188/08

Tendo em vista a publicação da Portaria n." 1040, de 08 de novembro de
2010, no Diário Oficial da União de 12 subseqüente, e consoante o disposto no 9 3" do art. 223 da
Constituição, encaminhe-se o presente processo, em cópia autenticada, acompanhado do ato de
outorga e exposição de motivos, ao Gabinete do Ministro, para enviar à Presidência da República.

Brasilia,

f ?de

novembro de 2010.

CARLOS ALBERTO
artamento de Outorga de

ATOS ICGLO

Comunicação Eletrônica

4'

A'*

PMO[NISTÉRIO
DAS COIMUNICAÇÕES

6,'

.;IAo.
*'3

GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO-GERALDE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 3 11-6242 - 321-7484 - Fax: (61) 3 11-6583
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I20 1OIGM-MC
Brasília, 2 3 de novembro de 2010.

Ao Senhor
LU~S
ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4" andar
70 150-900 Brasília-DF
Assunto: Encaminha anexo(s)
Senhor Subchefe,
Atendendo à orientação dessa Subchefia e ao que dispõe o Decreto n9 3.714, de 3 de
janeiro de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexo, os
seguintes processos:

ISTÉRIO DAS co
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOELETR~NICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a

REPERÊNCIA: Processo ne 53.000.002.188 de 16.01.2008.

OBJETO: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

INTERESSADO: Associação Cultural e Comunitária de Ângulo,
na localidade de Ângulo, Estado do Paraná.

CONCLUSÃO: Processo instruído.
Tendo em vista o retorno dos autos a este ~inistériò,encaminhados pela
Casa Civil da Presidência da República, informamos que, submetidos à atualização de
instrução, verificou-se que a interessada apresentou toda a documentação instrutória
exigida pelas normas aplicáveis ao serviço de radiodifusão comunitária. Opinamos,
portanto, pelo encaminhamento à Consultoria Jurídica para adoção das providências
necessárias.

Brasília, 1'%de

I-S-\P

RA PORTELLA IMATIAS
Coordenadora de Serviço de Radiodifusão Comunitária

tI

r- de 2011.

I

1

De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, / 3- de

de 2011.

OCTA
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica
Substituto

Aprovo a Informação n" 391201l/RADCOMlCORAC/DEOC/SCE/MC. EncaminheConsultoria Jurídica para exame e parecer.
iliaL7 de

GENILD
Secret

LBUQUERQUE NETO
Trviços de Comunicação Eletrônica

Processo no 5000.002188/2008 - ângulo/^^ - Informação no 39/2011- RADCOMICORACIDEOC/SCE/MC

de 201

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIAO
CONÇULTORIA JUR~DICAJUNTOAO MINISTÉWIO DA% COMUNICAÇOES
GABINETE DA CONSULTOW~A~UR~DBCA

COTA no 084/20IlJRZkl CQNJUR-MCIAGU
Processo no 53000.002188/200& (cópia I )
~ n t e r e s s a d o : A ~ ~ O ~ l aCULTURAL
çÃo
E COMUNIIARIA

DE ÂNGULO.

Senhor Secretário d e Serviços d e Comunicac;ão EletrBnica,

Após nova análise dos autos do processo e m epígrafe solicitada por essa
Secretaria, ratifico os termos do PARECER MQ20054 - %.08/2009/MGT/CONJURRMCIAGU
desta Consultoria Jurídica às fls.108 a 109, b e m como informo a regularidade da
minuta d e ato anexa aos autos, conforme a legislação aplicável.
Dessa forma, encaminho o processo a essa d. Secretaria para as
providências necessárias.

Brasília, 0% d e abril d e 201%.

COTA-RZL -08412011

GABINETE DO MINISTRO

+

**h

v#-s

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
Tel.: (61)-311-6242 - 321-7484 -Pax: (61) 311-6583

Oficio n"
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1201IIGM-MC
Brasília,llde

julho

de2011.

Ao Senhor
LU& ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4" andar
70150-900 Brasília-DF

Assunto: Encaminha anexo(s)

Senhor Subchefe,
Atendendo à orientação dessa Subchefía e ao que dispõe o Decreto n4 3.714, de 3 de
janeiro de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexo, os
seguintes processos:

Atenciosamente,

,.)
r , :

I

Li

c

Coordenador-Geral

