TVR N.o 203, DE 2012
(Do Poder Executivo)

Mensagem nO 287/2012
Aviso 526/2012

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 513, de
10 de junho de 2010, que autoriza à Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Rochedo de Minas, Estado de Minas Gerais.

(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
E CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICO))

n

Mensagem nQ 287

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3Q, do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
. Motivos·-do Senllüi-MillIstrü·de ·Esüicfodas·ComunicaçÕes,- aufofiZaçÕes··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 nQ 775, <k 20 de novembro de 2008 - Associação da Rádio
Comunitária Shalon FM, no município de Goiânia - GO;
2 - Portaria nQ 513, de 10 de junho de 2010 - ACAR - Associação Cultural dos
Amigos Rochedenses, no município de Rochedo de Minas - MG;
3 - Portaria nQ 526, de 14 de junho de 2010 -' Associação Beneficente São
Francisco de Assis de Medeiros-MG, no município de Medeiros - MG;
4 - Portaria nQ 662, de 21 de julho de 2010 - Associação de Amigos da
Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, no município de Campina das Missões - RS;
5 - Portaria nQ 703, de 29 de julho de 2010 - Associação Rádio Comunitária
Poço Cerrado, no município de Tangará- RN;
6 - Portaria nQ 744, de 24 de agosto de 2010 - Sociedade' Luiza Távora, no
município de Potengi - CE;
.
7 - Portaria nQ 751, de 24 de agosto de 2010 - Associação As#stencial e Cultural
"--tiaraunense, no munIcípIo aeBarauna-=--RN;
8 - Portaria nQ 752, de 24 de agosto de 2010 - Associação dos Filhos e Amigos
de São Marcos, no município de Major Isidoro - AL;
9 - Portaria nQ 754, de 24 de agosto de 2010 - Associação dos Nordestinos de
Campos do Jordão e Região, no município de Campos do Jordão - SP;
10 - Portaria nº- 787, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comunitária de

------\GEHnuniGayãe-e-C--ultufa.de-A-stefga,-Be-muniGípie-de-Astefga---FR:~;~~~~~~~~~~.

11 - Portaria nQ 921, de 14 de outubro de 2010 - Associação de Radiodifusão
Cultural e Ambiental de Reitorai, no município de Reitorai - GO;
12 - Portaria nQ 931, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária Para o
Desenvolvimento de Pindorama, no município de Pindorama - SP;
13 - Portaria nQ 938, de 14 de outubro de 2010 - Associação Radiodifusão
Cultural de Triunfo, no municípkLde_T.riunfo _ RS;
f
Q
14 - Portaria n 939, de 14 de outubro de 2010 - Associação Radiodifusão
Comunitária Independência, no município de Tutóia - MA;
15 - Portaria nQ 941, de 14 de outubro de 2010 - Associação Rádio Comunitária
de Marataízes, no município de Marataízes - ES;
16 - Portaria nQ 1.041, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Piên, no município de Piên - PR;

2
17 - Portaria nº 1.048, de 8 de novembro de 2010 - Associação de Radiodifusão
Domingos Martins, no município de Domingos Martins - ES;
18 - Portaria nº 1.050, de 8 de novel11bro de 20 J O- AssociaçãQ de Radiodifusão
Comunitária da Região Quilombola de Formigueiro, no município de Formigueiro - RS;
19 - Portaria nº 1.055, de 8 de novembro de 2010 - Associação Latino
Americana de Combate à Miséria e à Violência - Projeto Sol Para Todos - Organização Não
Governamental, no município de Recife - PE;
--- -----------2tt=-Poffariãnº-r:U83-,-aeTbde noveirioro de TOTO- Ãssociaçâô Comunitâfia de
Comunicação e Cultura São Pedro, no município de Ubarana - SP;
21 - Portaria nº 1.092, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Cultural e Esportiva de Doutor Ulysses - Paraná, no município de Doutor Ulysses - PR;
22 - Portaria nº 1.101, de 16 de novembro de 2010 - Associação Caibateense de
Comunicação, Cultura e Cidadania, no rimnicípio de Caibaté - RS;
23 - Portaria nº 1.168, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Victorense de Comunicação, no município de Victor Graeff - RS;
24 - Portaria nº 1.169, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Difusão
Comunitária de Barão, no município de Barão - RS;
25 - Portaria nº 1.170, de 24 de novembro de 2010 - Sociedade Beneficente
Glória In Excelsis, no município de Boa Vista do Cadeado - RS;
26 - Portaria nº 1.173, de 24 de novembro de 2010 - Associação Movimento
Comunitário Canoas, no município de Paraibuna - SP;
27 - Portaria nº 1.179, de 24 de novembro de 2010 - Sociedade Civil Acauã, no
município de Salvador - BA; e
,
28 - Portaria nº 1.279, de 6 de dezembro de 2010 - Associ~~ão Comunitária de
- - - Radiodifusão-do-Primeiro-de-Maio, no município deBelüHonzonte - MG.--------------

Brasília,

25

de junho de 2012.

.: :.

......

EM n2. 468/2011 - MC
Brasília, 13 de julho de 2011.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva
documentação para que a entidade ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses, no
Município de Rochedo de Minas, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n 2 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

lj -

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 à 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 nº 53000.041512/08, 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 § 32, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

,

, ,;C', '

Assinado eletronicamente por: Paulo Bernardo Silva

PORTARIA N~ 513

DE

10

DE

JUNHO

DE 2010.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.041.512/08
e da PARECER Nº 327 -1.08/201O/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses,
com sede na Praça Nossa Senhora da Piedade, nº 119, no município de Rochedo de Minas, Estado de
Minas Gerais, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiánte localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 21° 37' 49"S e longitude em 43° 01' 02"W, utilizando a
freqüência de 105,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de s
\,0,

,

ARTU~ \~JI

.JOSÉ
LEIT \
Ministro de Estado d s Comunicações

l

Aviso nQ 526

-c. Civil.
Em 25

de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
-- -- ---neputadG-EDUARDO- QQMES-- -- ----------- --Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho' a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta;gfa .....
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que autorizaIl1?:a~"
execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes· das Portarias nQâ 775, de 2008; ~.~
513, 526, 662, 703, 744, 751, 752, 754, 787, 921, 931, 938, 939, 941, 1.041, 1.048, 1.050, ~
1.055, 1.083, 1.092, 1.101, 1.168, 1.169, 1.170, 1.173, 1.179 e1.279, de 2010. '
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Atenciosamente,
-----
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da Presidência da República
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!

PORTARIA
Processo Administrativo nO 530001~0415T2Ln8
· Art. fONome da Entidade: ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
Sede: Praça Nossa Senhora da Piedade, 119
Município: Rochedo de Minas
i,

·; Estado: MG
Art. 30

_

"

i [Coordenadas: Latitude em 21°37'49"S e Longitude em 43°01'02"W/

[Freqüência: 105,9 MHz[
· Número de Volumes: 01

tf

NF - Relatório Final- Processo nO 53000.041512/08, Local: Rochedo de Minas, UF: MO

ANEXOS:

Página 7 de7

Rochedo de Minas 16/09/2008

Ao senhor- Carlos Alberto Freire Resende

ACAR- Associação Cultural dos Amigos Rochedenses

Em atenção ao oficio nO 6498, nos enfiado no dia 26 de agosto de 2008,
solicitando a mudança dos cócllgos de atividades do CNPI Queremos dizer que tudo foi
providenciado confonne vossa orientação.
I
Obrigado pela vossa atenção, em anexo enviamos a solicitação de: Requerimento
de Demonstração de Interesse para Execução do Serviço. de Radiodifusão Comunitária.

)

ANEXO 1- MODELO DE REQUERIMENTO
FORMULÁRIO PADRONIZADO MODELO A-1
REQUERIMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PARA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
Exmo. Sr. Ministro de Estado das Comunicações, Dr. Helio Costa

A A CAR- Associação Cultural dos Amigos Roc!tedenses (denominação da requerente), Inscrita
CNPJ sob o nQ 09.402.064/0001-93, com sede Praça senhora da Piedade, 119, na cidade de
Rochedo de Minas, Estado Minas Gerais, CEP 36604-000, telefone OXX-32-32621294, correio
eletrônico radiorochcdo@hotm~il.com , entidade sem :fins lucrativos, legalmente constituída e devidamente
registrada no órgão competente, vem, respeitosamente à presença de Va. Exl!., nos termos de que trata o
itein' 3 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstrar seu interesse em executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 Km, com centro localizado
na Praça senhora da Piedade, 119, (endereço completo), de coordenadas geográficas -21 0 37' 47"S
de latitude e _43 0 01' 11 "W de longitude, onde pretende instalar o sistema irradiante de sua estação, e
solicitar a designação de canal para a execução do Serviço.
l1,0

Declaro ter conhecimento de que o presente requerimento se destina somente a registro de dados
no Sistema de Informação do Serviço de Radiodifusão Comunitária - Sistema RadCom para
conhecimento, pelo Ministério das Comunicações, do interesse desta entidade em executar o Serviço na
localidade informada, não gerando qualquer direito referente à autorização para essa execução.

.

.

Rochedo de Minas, 03 de Março de 2008.
(local e data)

)
Nome do representante da entidade: Juarez de Souza Menezes
CPF.' 014767376-30
Endereço para correspondência : radiorochedo@llOtmail.com, na cidade de Rochedo de Minas, Estado
Minas Gerais, CEP 63604-000,'
Telefone para contato: 0XX-32-32621294;
Correio eletrônico (e-mai1):radiorochedo@hotmail.com ,

=

=
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Documento nO: 53000.04151212008-58
Localidade: Rochedo de MinaslMG
Entidade: ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES
Assunto: Requerimento de Demonstração de Interesse

Senhora Coordenadora
Tendo em vista que a ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS
ROCHEDENSES, na localidade de Rochedo de Minas no Estado de Minas Gerais, apresenta para
homologação do Ministério das Comunicações Requerimento de Demonstração de Interesse para o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, opino no sentido de que seja providenciada a abertura do
competente processo administrativo.

Brasília,

~ de setembro de 2008.

MW&sfJ1!~

~.

Chefe de Serviço

De acordo. Proceda-se conforme proposto.
Brasília,

Coordenadora

mgbsIDOS/SSCE-Me

c0ci0

de setembro de 2008.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - B loco "R" - 3o andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - Brasília/DF
" Fone: (61) 3311-6177-Fax: (61) 3311-6617
-,
'/

Ofício n~

'=t4ot4

/2008/RADCOMIDOS/SSCE-MC
Brasília, -.\'<3 de outubro de 2008.

Ao Senhor
JUAREZ DE SOUZA :MENEZES
Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
Praça Senhora da Piedade 119 Centro
36.604-000 - Rochedo de MinaslMG

)

Assunto: Confirmação de cadastro de interesse para o Serviço de Radiodifusão Comunitária

Prezado Senhor,
Em atenção ao requerimento de demonstração de interesse para o Sé;fV ilíylu de
Radiodifusão Comunitária encaminhado pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS
ROCHEDENSES, na localidade de Rochedo de Minas, no Estado de 'Minas Gerais,
informamos que seu requerimento foi cadastrado sob protocolo n° 53000.041512-08

Saliente-se que neste momento, a localidade de interesse, indicada por esta
entidade não está contemplada em qualquer Aviso de Habilitação cujo prazo esteja aberto,
para apresentação de documentação que viabilize a análise de seu pedido.
::;~ -

Deste modo, todos os dados informados por esta requerente, servirão apenas para
o registro de sua demonstração de interesse na autorização para a execução do Serviço, devendo
a entidade aguardar futura publicação de Aviso de Habilitação, para então encaminhar a
este órgão os documentos necessários à análise de seu processo.
Informamos ainda, que:
1. Qualquer alteração dos dados inicialmente cadastrados somente será efetuada se
for apresentado documento escrito, sob a forma de solicitação de alteração ou r_e~i!i~.~S;~9,. de '''1
dados.
.m<n_'rn,n""'~
l\

::,t:R\j\ÇO

~

•

~,

I
:1H'\;,L\L ~\
2. Este cadastramento é fase não obrigatória e, o req\t:ei31m~nto 'dâ 'énfidade li
não gera qualquer direito à autorização ou ao funcionamento t de ~t~ç3eNdi~1{)ádttiO1\
comunitária e,
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3. Caso a entidade tenha interesse em obter informações rel-ªtivas à legislação
aplicável ao serviço, modelos de Formulários e Solicitações padronizados, Manual de
Orientação (sempre atualizado), publicações de Avisos de Habilitação, poderá obter
através do seguinte endereço eletrônico: www.mc.gov.br.
Atenciosamente,

RElRE RESENDE
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

)

gc/DOS/SSCE-MC

ANEXO 2 - MODELO DE REQUERIMENTO
FORMULÁRIO P ÁDRONIZADO MODELO A-2
REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
Exmo Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
A ACAR- Associação Cultural dos Amigos Rochedenses, (denominação da requerente),
3crita no CNPJ sob o nQ 09.402.064/0001-93, com sede Praça Senhora da piedade, 119, na
lade de Rochedo de Minas, Estado Minas Gerais, CEP 32604-000, Telefone OXX(32)
~621294, correio
eletrônico radiorochedo@hotmail.com entidade sem fms lucrativos, legalmente
tllstituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, respeitosamente à presença de Va.
'ª., em atendimento ao AvisoOjr/JOO9, apresentar a documentação de que trata o item 7 da Norma
1/2004 - Norma Complementar do Serviço de Radiodifusão Comu~w.~ttf~~9~'~J~~i~B
:C nQ 103, de 23 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 2<Ésu.b.S'e.qüe~.
5300002'1594/2009..03

()chedo de Minas, 14 de Outubro de 2007.
(local e data)

21/05/2009-03 :47

ntidade)
Nome do representante da entidade: Juarez de Souza Menezes
CPF: 014767376-30
1- RELAÇAO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
1 - Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de
linistério da Fazenda - CNPJ!MF
I

2 - Estatuto Social, devidamente registrado

Sim

Não

X
Sim

Não

)(
3 - Ata de Constituição da entidade devidamente registrada

Sim

5<

-

Não

4 - Ata de eleição da diretoria em exercício, devidamente registrada

,

Sim

)
Não

X
5 - Relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais e jurlldicas
Sim

6 - Prova de que seus diretores são brasileiros natos ou

há mais de dez anos

7 - Prova de que seus diretores são maiores de dezoito <>nn.o.I'<1" ~lItcipad,os

Não

8 - Declaração, assinada pelo representante legal, especificando o endereço completo da Sim
ede da entidade

Não

K

10
~

9 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que todos os seus dirigentes residem Sim
a área da comunidade a ser atendida pela estação ou na área urbana da localidade, conforme o
aso

Não

10 - Declaração, assinada por todos os diretores, comprometendo-se ao fiel cumprimento Sim
as normas estabelecidas para o Serviço

Não

11 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é executante de Sim
ualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de
iístribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como de que a entidade não tem como
tltegrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que, nessas condições, participem de
,utra entidade detentora de outorga para execução de qualquer dos serviços mencionados

Não

12 - Declaração, assinada pelo representante legal, constando a denominação de fantasia da Sim
missora, se houver

Não

13 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que o local pretendido para a Sim
tlstalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no subitem 18.2.7.1 ou
-ª-= " ~ 1.1 da Norma Complementar no 1/2004

Não

><
X

~

X

-

14 - Declaração, assinada por profissional habilitado ou por .representante legal da Sim
:ntidade, confirmando as coordenadas geográficas, na padronização GPS-SAD69 ou WGS 84, e o
;>(
:ndereço proposto para instalação do sistema irradiante

Não

15 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade apresentará Projeto Siin ,
:écnico de acordo com as disposições da Norma Complementar nQ 1/2004 e com os dados
tldicados em seu requerimento, caso seja selecionado

Não

X
16 - Comprovante de recolhimento de taxa relativa às despesas de cadastramento

Sim

Não

)(
II - MANIFESTAÇÕES DE APOIO
1 - Manifestação de apoio indiívidual contendo o nome, o número da identidade, o endereço Sim
lo domicilio ou residência, o Código de Endereçamento Postal (CEP) e a assinatura do declarante X
1.1
- Soma das manifestações individuais apresentadas
2{

Não

-

-

2 - Manifestação de apoio coletiva, apresentada sob a forma de abaixo-assinado, contendo Sim
) nome, o número da identidade, o endereço do domicilio ou residência, o Código de
~ndereçamento Postal (CEP) e a assinatura de cada declarante
2.1 - Soma das assinaturas constantes das manifestações de apoio coletivas, apresentadas
,ob a forma de abaixo-assinado

Não

2<

3 - Manifestação de apoio apresentada por entidades associativas e comunitárias, Sim
egalmente constituídas e sediadas na área pretendida para a execução do Serviço, contendo a t------t--i:-r.:t!R\
lenominação da entidade apoiadora, o endereço da sede, o Código de Endereçamento Postal
CEP) e assinatura do representante legal
3.1 - Soma das manifestações de apoio das entidades associativas e comunitárias Sim
1-----1--+--1
lpresentadas
f - Manifestação de apoio dos associados da entidade requerente comprovada por meio de
t----t----H
lssinaturas constantes de Ata de Assembléia Geral, convocada especialmente para manifestar
,poio à iniciativa de requerer a autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
~omunitária

)

4 - Manifestação de apoio dos associados da entidade requerente comprovada por meio de
turas constantes de Ata de Assembléia Geral, convocada especialmente para manifestar
à iniciativa de requerer a autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
nitária

I Não

X

X

4.1 - Soma das assinaturas constantes da Ata de Assembléia Geral

i

Sim

que concorda em associar-se às demais entidades.

Declaro, sob as penas da lei, como representante legal da entidade requerente, para fins de instrução do processo
a solicitação de autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, junto ao Ministério das
iG ":s, que toda a documentação descrita neste formulário está sendo apresentada em original ou cópia
em conformidade com o subitem 7.2 da Norma Complemehtar nO 1/2004, bem como as afirmações feitas
dadeiras e de minha inteira responsabilidade.
'
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Indicar abaixo os endereços para correspondência e do sistema irradiante, de modo agilizar o seu cadastro e
mto do processo.
;:0
le'
) L.

e

para correspondência :Praça Senhora da piedade, 119 centro, Rochedo de Minas, Estado Minas Gerais, CEP 36604-000,
~ contato: OXX-32-84225391, 32-84249380, 32-3262-1294
..:'ônico (e-mail):radiorochedo@hotmai1.com.edmarso@msn.com
instalar

o

sistema

irradiante

de

sua

estação

" de latitude e 43W 01 '02" longitude, e o endereço proposto para instalação do sistema

Morro do Cruzeiro SIN, Rochedo de Minas, MG.

na

)

provante de Inscrição e de Situação Cadastral
ibuinte,
a os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
24/01/2008

:RO DE INSCRiÇÃO

02.064/0001-93
'RIZ
: EMPRESARIAL

OCIACAO CULrURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES - ACAR
O DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

)

:HEDO FM
I'; nE;SCRlçÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

30

3-(

: Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

3õ"EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

9-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
30 E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

9 - OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO

I

ADOURO

'RACA SENHORA DA PIEDADE

I BAIRRO/DISTRITO

)4-000

CENTRO

COMPLEMENTO

I MUNICíPIO

lüFI
~

ROCHEDO DE MINAS

.çÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

'A

24/01/2008

10 DE SITUAÇÃO CADASTRAL

çÃO ESPECIAL

~

-'**---------------~
id
J

DATA DA SlTUAÇÃO ESPECIAL

********

ila Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007.

no dia 9/12/2008 às 2:23:35 PM (data e hora de Brasília).

3 agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique
ze sua página

NWW.receita.fazenda. gov. br/PessoaJuridica/CNP JI cnpjreva/Cnpjreva_Comprov...

12/09/2008

TABELIONATO VEIGA
1 Serviço Notarial - Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Ó

CARLOS QUINTINO DE MATOS VEIGA
TITULAR

SÉRGIO LUÍS BENETTI - CARLOS MURILO MAUAD VEIGA
SUBSTITUTOS

Comarca de São João Nepomuceno. MO· Rua Cel. José Dutra, 517 • Calçadão· TELEFAX: (32) 3261·1855· CEP: 36.680-000

CARLOS QUINTINO DE MATOS VEIGA, 1° Tabelião de Notas, Oficial do Registro
Especial de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São João
Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo, na forma da Lei, etc. ~
;r

.
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atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo em seu Cartório 'o livro de

Registro Especial de Pessoas Jurídicas A, às fls. 01, sob o n° de ordem 511, datado de
24/01/2008, verificou dele constar o registro do Extrato do Estatuto e as averbações de nOs. 01
e 02, referentes à ata de fundação, aprovação do estatuto e eleição e posse da Diretoria, e, edital
de convocação, respectivamente, da ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS
POCHEDENSES - "ACAR", com sede na Praça Nossa Senhora da Piedade, n° 119, Bairro
.1trO, na cidade de Rochedo de MinasIMG, Cep: 36.604-000.
O referido é verdade e dá fé.
São João Nepomuceno, 24 de janeiro de.2 08.
O Oficial Substituto:

j

I

J

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES
ESTATUTO SOCIAL DE CONFORMIDADE COM ART. 46, DA LEI N°·
10.406, DE 10/0112002 DO N.C.C

I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Art.l - A doravante denominada (sigla) ACAR., é uma entidade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de caráter cultural e
social, de gestão comunitária, composta por número ilimitado de associados e
constituída pela união de moradores e representantes de entidades da comunidade
do
Município
de Rochedo
atendida, para fins
não econOllliCOS,
de Minas, Estado de Minas Gerais,com sede, na Praça Senhora da Piedade, n°
119, Bairro Centro
o

r

•

-A(o)
(sigla) ACAR utilizará como denominação
Parágrafo Urnco
fantasia ROCHEDO FM e reger-se-á pelas disposições deste estatuto e pelas leis
vigentes no território nacional.

)

Art.2°- A(O) ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES,
tem por objetivo EXECUTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
~OMUNITÁRIA, bem como:

I - beneficiar a comunidade com vistas a :
a) Dar oportunidade a difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais
da comunidade;
,
b) oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;
c) prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
d) contribuir para o apetfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e
radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
e) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da
fOlma mais acessível possível.

J

II - respeitar e atender aos seguintes princípios:
, preferência das fmalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em beneficio
do desenvolvimento geral da comunidade;
b) promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da
integração dos membros da comunidade atendida;
c) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração
dos membros da comunidade atendida;
d) não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicção
político-ideológico-partidário e condição social nas relações comunitárias;
§ 10 É vedado o proselitismo de qualquer natureza, assim como qualquer discriminação ~ r (,

política, filosófica, racial, religiosa, sexual , de gênero ou de qualquer natureza na "
admissão dos associados;
'\

\,

\
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§2° Será obrigatória a pluralidade de opiniões e versão, de fonna simultânea em "~ À<.rv-v- &
\. n .
matérias polêmicas,
u,s,S _ c;~,
na programação opinativa e informativa; divulgando, sempre, as diferentes interpretações
relativas aos fatos noticiados;

J

§3° 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 reivindicações, devendo
apenas observar o momento adequado da programação para fazê-lo, mediante
pedido encaminhado à direção responsável pela Rádio Comunitária.
Art. 3°-Os 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.
<\rt.40 - A receita da ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

será utilizada, única e exclusivamente, para a consecução de suas fmalidades
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.

11- DOS ASSOCIADOS
Art. 5° - Serão admitidos como associados as pessoas físicas e jurídicas que
tenham preenchido fonnulário próprio e admitidas em Assembléia Geral, com
residência ou sede neste Município, desde que se comprometam a respeitar e
cumprir as disposições deste Estatuto.
A (sigla) ACAR será composta pelas seguintes categorias de

J

associados:
" I - Fundadores - fonnada por todos aqueles que assinaram a ata de fundação.
r - Contribuintes ou Efetivos - FORMADAS POR TODAS AS PESSOAS DA

COMUNIDADE QUE CONTRIBUIREM FINANCEIRAMENTE PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMISSORA.
IH - Honorários - FORMADA POR PESSOAS QUE CONTRIBUEM COM
O BEM ESTAR DA COMUNIDADE, SE DESTACAM POR SUAS
ATIVIDADES.
Art. 7° - As contribuições dos associados serão reguladas em Assembléia Geral.
Art. 8° - São direitos e deveres dos associados:
a) o direito de voto e de concorrer às eleições, podendo ser votados para cargos
diretivos, desde que atendam ao disposto no §2° do art. 12;
b) manter sua contribuição em dia, confonne estipulado pela AG.
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c) .................................................................................................... .
São passíveis de punição temporária 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 FUNCIONAMENTO
Art. 10 - São orgãos da (o) ACAR:
a) Assembléia Geral;
b) Diretoria;
c) Conselho Comunitário
Art. 11 - A Assembléia Geral, órgão máximo de deliberação da(o) ACAR , será
composta por seus associados, e ocorrerá ordinariamente a cada ano, no dia 14 do mês
de OUTUBRO para avaliação e prestação de contas da Diretoria, discussão e
. 1.provação de planos, projetos e assuntos gerais. Deverá ordinariamente, ocorrer a
cada 2 (dois) 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 § 1°.
§ 1° - A AG poderá ser convocada extraordinariamente pela maioria da diretoria,
por um terço dos associados fundadores ou, no mínimo, um quinto dos associados
(colaboradores ou efetivos), para discussão e decisão relativa a assuntos de interesse
geral. Quando a deliberação se relacionar a destituição de dirigentes ou alteração
estatutária será exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia
especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira
convocaçãó, 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 edital ou comunicado afIxado na sede da ACAR e estúdio, bem como na
sede das entidades que compõem o Conselho Comunitário e com divulgação através
de pelo menos quatro chamadas diárias durante a programação da emissora,
devendo conter data, hora, local e pauta da reunião.
§3° - A AG deliberará em primeira convocação somente com metade mais um do
associados aptos a votar e, em segunda convocação, trinta minutos após com qualque!
número de associados aptos a votar, respeitadas as disposições dispostas no § 10.
\

1I,
I

\
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§4° - A AG convocada para frns eleitorais, alienação de bens imóveis ou móveis ou ~ F"

c...

l..-J

extinção da entidade, deverá ser convocada com trinta dias de antecedência e,
deliberará conforme este estatuto, mediante voto dos associados em dia com suas
obrigações sociais filiados a pelo menos seis meses, respeitadas as disposições
dispostas no §10.
Art. 12 - A Diretoria da ACAR, órgão executivo e administrativo, será
composta por um Diretor Geral, um Diretor Administrativo e um Diretor de
Operações, eleitos em Assembléia Geral para um mandato de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição.
§1 ° - A Diretoria da ACAR poderá ser substituída, para finalização do mandato,
no todo ou em parte, mediante decisão em Assembléia Geral, respeitadas as
disposições dispostas no §10.
§ 2° - Apenas farão parte da Diretoria brasileiros natos ou naturalizados há mais
de 10 (dez) anos e maiores de 18 anos ou emancipados, cujas residências sejam situadas
na área da comunidade atendida e ainda, tais dirigentes não poderão estar no
.(ercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou função
da qual decorra foro especial.

)

Art. 13 - São atribuições:
[ ) Da Diretoria:
a) Administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da entidade.
b) Convocar as reuniões e Assembléias Gerais:
c) Representar a ACAR em atos públicos ou internos.
d) Realizar todos atos necessários ao desenvolvimento da ACAR.
e) Apresentar relatório anual a Assembléia Geral, acerca do Balanço Patrimonial e o
Relatório de Atividades;
f) Prestar as contas ao final de cada exercício financeiro.
g) Desenvolver e promover o intercâmbio com a comunidade e entidades afins
h) Criar e instalar serviços e Departamentos para a realização e desenvolvimentos
;JqS finalidades da entidade;
Alienar, decidir sobre aquisição e constituir ônus sobre bens móveis e imóveis
mediante autorização da Assembléia Geral;
II) De cada dirigente:
a) coordenar e presidir as reuniões da diretoria; assinar contratos, ajustes ou
convênios de interesse da associação, movimentar conta bancária conjunta da
entidade com os demais responsáveis, votar e deter o voto de desempate nas
deliberações da diretoria e em Assembléia Geral; praticar todos os atos necessários
à administração da entidade, organizar seus serviços e Departamentos; participar e
presidir às reuniões do Conselho Comunitário;
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Ao Diretor Administrativo compete: gerir as atividades administrativas e

financeiras da entidade, dirigir e supervisionar todos os serviços de escritório da
associação, assinar conta conjunta com os demais responsáveis e assinar com o
Presidente todos documentos concernentes a vida frnanceira da ACAR, secretariar as
reuniões da diretoria, lavrar as atas, ter sob sua guarda os livros, atas e pareceres da
entidade, bem como todos os documentos relativos a tesouraria e secretaria,
dirigir e supervisionar os serviços da tesouraria e da secretaria, organizar e manter
a escrituração do movimento econômico frnanceiro da entidade;
c) Ao Diretor de Operações compete: implementar e supervisionar todos os
aspectos concernentes a
execução do serviço de radiodifusão comunitária, relativamente aos seus aspectos legais,
técnicos e qualitativos, gerir e captar os recursos advindos de patrocínio sob forma de
apoio cultural, bem como supervisionar e ter sob sua guarda todo o patrimônio
considerado no âmbito das operações relativas ao serviço de radiodifusão;
promover a integração da comunidade com o serviço prestado;

)
Art. 14 - O Conselho Comunitário, eleito em Assembléia Geral para mandato
,SUal ao da Diretoria, será composto por, no mínimo, cinco pessoas representantes
de entidades da comunidade local, tais-~~~;~~~sõc~iações de classe, beneméritas,
religiosas ou de moradores, desde que legalmente instituídas, com o objetivo de
acompanhar a programação da emissora, com vista ao atendimento do interesse
exclusivo da comunidade.
Parágrafo único - O Conselho Comunitário deverá organizar-se através de seu
regimento interno e cumprirá as atribuições defrnidas pela legislação vigente
sobre o serviço de radiodifusão comunitária, devendo periodicamente elaborar
relatório resumido contendo a descrição da grade de programação, bem como sua
avaliação.
IV - DAS ELEIÇÔES
\.11:. 15 - As chapas para a diretoria estarão aptas, se entregues até três dias antes
,à Assembléia Geral de eleição, por requerimento a Comissão eleitoral,
acompanhada de nominata completa e pelo devido expresso consentimento de
seus membros bem como do referendum de, no mínimo, um décimo de
associados aptos a votar.
§1o - É vedada a participação de associados em mais de uma chapa, bem como o_'_%___ .'~'_"'P""'W,".,''''3'='~,
voto cumulativo ou por procuração.
§2° - A diretoria será formada pela chapa que alcançar a maioria dos votos ou
acordo com a proporcionalidade dos votos obtidos por cada chapa, desde
obtido o mínimo de vinte por cento dos votos validos totalizados no .......r"''''.nnr..
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eleitoral. A escolha do critério para contagem será decidida no início da AG.
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V - DA PROGRAMAÇÃO
Art. 16 - A programação da emissora, deverá respeitar todos os princípios e normas

dispostas na legislação vigente no território nacional sobre radiodifusão comunitária.
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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. 17 - O Patrimônio e Receita da ACAR 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
fmanceira, pelos saldos de exercícios

)

jnanceiros anteriores transferidos para a conta páttimonial, 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.

VII
DA REFORMA DO ESTATUTO E DA
DISSOLUÇÃO
Art. 18 - 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 à Assembléia, não
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos
a.ssociados, ou com pelo menos de um terço nas convocações seguintes.
Art. 19° - A disssolução da ACAR ocorrerá segundo decisão de Assembléia Geral, e

o

remanescente de seu patrimônio líquido, será destinado a entidade de fIns não
econômicos congênere,defInida na Assembléia.

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela diretoria ,
recurso a AG, pelo
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associado que se achar prejudicado.
Art. 21 - O presente estatuto foi aprovado na AG de 14 DE OUTUBRO DE 2007 e
entra em vigor
na data de sua inscrição no registro de pessoas jurídicas, averbando-se a este registro todas as

alterações por que passar.

16 , de OUTUBRO de
2007

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficiai: Carlos Quintino de Matos Veiga
Rua Cel. José Dutra, 517 - Centro - Telefax: (0**32)'3261-1855
Comarca de São João Nepomuceno - MG - CEP: 36.680-000

EXTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO
CULTURALDOSANUGOSROCHEDENSES_ACAR
REGISTRADO(A) sob O n° 511, fls. 01,
no Livro A, em 24/01/2008.
São João Nop
Oficial S

0f4~ciió do 21lOB.
stituto: Sér~~~s Benetti

;1

Edital de Convocação

Presidente Juarez de Souza Menezes convoca todos os residentes da localidade
para participarem da assembléia Geral extraordinária a ser realizada no dia 14 de
Outubro 2007, com início às 20:00 horas em primeira convocação, e meia hora
depôs em segunda convocação, na Praça Nossa Senhora da Piedade, 119, Centro
Rochedo de Minas, Cep: 36604-000 conforme abaixo. Para deliberarem sobre os
seguintes assuntos:

)

ol-Fundação da Associação Cultural dos Amigos Rochedenses -

ACAR

02- Eleição do Corpo diretivo
03- apresentação do regimento interno estatuto Social conforme as determinações
dispostas na Lei 9612/98 do código Civil Brasileiro.

Confere com o original, extraído do livro próprio.

Rochedo de Minas O1 de Outubro de 2007

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Carlos Quintino de Matos Veiga
Rua Ce!. José Dutra, 517 -Centro - Telcfax: (0**32) 3261-1855
Comarca de São João Nepomuceno - MG - CEP: 36.680-000

AVERBADO(A) sob O nO 02, no registro 511,
fls. 01, Livro A, em 241< 1/2008.
\

São JoãoNe

eiro de 2008.
's Benetti
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Ata da fundação da Associação Cultural dos Amigos Rochedenses- ACAR. Aos 14 dias
J 9 "1)\
do mês de Outubro do ano de 2007 às 20:00horas reuniram-se membros da comunidade ~ Àv- ~.
d~ Roc~edo de Minas para a fundaç~o e. composição de membros para a ~esignação da 0<5' ..,
~~ j
DIretOrIa da mesma e ep1local prOVISÓrIO na Praça Nossa Senhora da PIedade, 119 .', .:> - " g
Centro - Rochedo de Minas - MG com o CEP: 36604-000. A fmalidade especifica é de
manifestar total apoio a iniciativa desta entidade que pretende obter a autorização para a
execuç~o do serviço de rádio-difusão comunitária de modo a atender toda a comunidade
envolvida e em conformidade com as determinações dispostas na lei 96/12/98digo
961198 e demais instrumentos legais e normativos aos quais passamos a leitura para a
ciênCia de membros fundadores e presentes sob a presidência provisória do Sr Juarez de
Souza Menezes e demais pessoas presentes: Wellington Barbosa, Edineia da Cunha
Rocha, Edmar dos santos Oliveira, Messias Tasse dos Santos Oliveira, Luiza
Gbnçalves, Edson da Cunha Rocha e Sebastião Dutra Correa. Em continuidade a este
processo foi realizado a eleição do corpo diretor da respectiva fundação cujos eleitos
foram: Diretor Geral: Juarez de Souza Menezes, Brasileiro, solteiro, residente a Praça
Nossa Senhora da Piedade, 119-Centro Rochedo de Minas- MG. CEP 36604-000- CPF
014767376-30 - RG 13.007263. Diretor de programação: Wellington Barbosa,
Ihasileiro, solteiro professor CPF 857082915-91 - RG 1322.582 - SSPI SE. Diretor
Administrativo: Edmar dos Santos Oliveira, Brasileiro, solteiro, autônomo - CPF
045838806-85 RG 12465632 -SSP/MG(co) End: Rua Daniel de Araujo Porto, 20
.,.L Irro Sinval de Mattos - Rochedo de Minas - 36604-000 MG (Cópia de documentos
<.••.:xados). Em seqüência à posse dos membros eleitós., Em nome de Deus deu por
encertada a reunião (sessão) e eu Juarez de Souza Menezes~ mandei lavra a presente ata
qUe depois de lida e achada conforme vai assinada por todos, os pre~entes: Juarez de
Souza Merl~zes, Wellington Barbosa, Edmar dos Santos Oliveira, Edson da Cunha
Itochti, Sebastião Dutra Correa, Edineia da Cunha Rocha, Messias Tasse dos Santos,
Maria tuiza' Gonçalves. Em continuidade a reunião foi apresentado o Regimento
irlterno da Associação Cultural dos Amigos Rochedenses (ACAR) e automaticamente o
Estahitb Scicitil, os mesmos foram aprovados por unanimidade, para fms de direito. Esta'
atá se~á insctita e registrada no registro de Títulos e documentos do cartório competente
e não havendo mais a tratar foi encerrada a reunião do dia 14/10/2007 às 23:00horas, e
eu E4ineia dá Cunha Rocha, na função de secretária da reunião lavrei a presente ata, que
vai ~ssii1ada por todos os membros presentes e diretores com seus respectivos
documentos de identificação e endereços abaixo relacionados: Juarez de Souza
MeneZes, Brasileiro, solteiro, professor, CPF 014767376-30; RG 13.007263, Residente
~f'
à Rua l>raça Nossa Senhora da Piedade, 199, Centro Rochedo de Minas CEP: 36604()()(}'MG; Wellington Barbosa, Brasileiro, solteiro professor CPF 857082915-91 - RG
. ~;2.582 - SSP/SE, Residente à Rua Praça Nossa Senhora da Piedade, 199, Centro
Rocli~do de Minas CEP: 36604-000 MG; Edmar dos Santos Oliveira; Brasileiro,
solteiro autônomo - CPF 045838806-85 RG 12465632 -SSP/MG(co) Residente à Rua
Daniel de Araujo Porto, 20 Bairro Sinval de Mattos - Rochedo de Minas - 36604-000
MO; Bdineia da Cunha Rocha, brasileira, divorciada, escrituraria, CPF: 750.907.16668- Ctp: 11286-série; 0004-MG; Residente à Rua Antonio A. Souza Lima, 103 Centro
- Rochedo de Minas, CEP 36604-000-MG; Messias Tasse dos Santos, Brasileiro,
solteiro, autônomo, CPF 036.150.886-70, RG 10.985.842, residente à Rua 1 Praça
Sebasti,ão Gomes, 48 Rochedo de Minas, CEP 36604-000 MG. Edson da Cunha Rocha,
casado, brasileiro, atendente comercial CPF: 334.192.056-00, RG: N 2.795.464,
Residente à Rua Maria Elena de Castro, 130 Bairro São Sebastião - Rochedo de Minas
'I
- Mg CEP: 36604-000. Sebastião Dutra Corrêa, Brasileiro, casado; residente à Rua
Josiano da Costa Oliveira, 25 Bairro Sinval de'Mattos, Rochedo de Minas MG , CEP:
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\.ta da fundação da Associação Cultural dos Amigos Rochedenses- ACAR Aos 14 dias ~ ~ &;
lo mês de Outubro do ano de 2007 às 20:00horas reuniram-se membros da comunidade ú
le Rochedo de Mlnas para a fundação e composição de membros para a designação da \. &'8 - ~
)iretoria da mesma e em local provisório na Rua João Batista Bignoto S/n - Centro tochedo de Minas - MO com o CEP: 36604-000. A finalidade especifica é de
nanifestar total apoio a iniciativa desta entidade que pretende obter a autorização para. a
~xecução do serviço de rádio-difusão comunitária de modo a atender toda a comunidade
:nvolvida e em conformidade com as determinações dispostas na lei 96/12198digo
~6/298 e demais instrumentos legais e normativos aos quais passamos a leitura para a
:iência de membros fundadores e presentes sob a presidência provisória do Sr Juarez de
)ouza Menezes e demais pessoas presentes: Wellington Barbosa, Edineia da Cunha
~ocha, Edmar dos santos Oliveira, Messias Tasse dos Santos Olíveira, Luíza
Jonçalves, Edson da Cunha Rocha e Sebastião Dutra Correa Em continuidade a este
lrocesso foi realizado a eleição do corpo diretor da respectiva fundação cujos eleitos
oram: Diretor Geral: Juarez de Souza Menezes, BrasileirO', solteiro, residente a Praça
\fossa Senhora da Piedade, 119-Centro Rochedo de Mínas- MG. CEP 36604-000- CPF
>14767376-30 - RG 13.007263. Diretor de programação: Wellington Barbosa,
3rasileiro~ solteiro professor CPF 857082915-91 - RG 1322582 - SSPI SK Diretor
\dministrativo: Edmar dos Santos Oliveira, Brasileiro~ solteiro~ autônomo - CPF
).:,
)8806-85 RG 12465632 -SSPIMG(co) End~ Rua Daniel de Araujo Porto, 20
3airro Sinval de Mattos - Rochedo de Minas - 36604-000 MG (Cópia de documentoslnexados)T Em seqüência à posse dos membros eleitos, Em nome de Deus deu por
lllcerrada a reunião (sessão) e eu Juarez de Souza Menezes, mandei lavra a presente ata
lue depois de lida e achada conforme vai assinada por todos, os presentes~ Juarez de
;ouza Menezes, Wellington Barbosa, Edmar dos Santos Oliveira, Edson da Cunha
{ocha, Sebastião Dutra Correa, Edineia da Cunha Rocha, Messias Tasse dos. Santos,
lAaría Luiza Gonçalves. Em continuidade a reunião foi apresentado o Regimento
ntemo da Associação Cultural dos Amigos Rochedenses (ACAR) e automaticainente o
:;:statuto Social, os mesmos foram aprovados por unanimidade, para fins- de direito. Esta
lta será inscrita e registrada no registro de Títulos e doctunentos do cartório competente
~ não. havendo mais a tratar foi encerrada a reunião do dia 14/10/2007 às 23:00horas, e
m Edineia da Cunha Rocha, na função de secretária da reunião lavrei a presente ata, que
tai assinada por todos os membros presentes e diretores com seus respectivos
1;f .
iocumentos de identificação e endereços abaixo relacíonados~ Juarez de Souza
\.1r"zes, Brasileiro~ solteito, professor~ CPF 014767376-30; RG 13.007263, Residente
ll,-__d Praça Nossa Senhora da Piedade,. 199, Centro Rochedo de Minas CEP: 36604)00 MO; Wellington Barbos-a, Brasileiro, solteiro professor CPF 8570829-15-91 - RG
l322.582 - SSP/SE, Residente à Rua Pr-aça Nossa Senhor-a da Piedade,. 199, Centro
~ochedo de Minas CEP; 36604-000 MG; Edmar dos Santos Oliveira; Brasileiro,
;olteiro autônomo - CPF 045838806-85 RG 12465632 -SSPIMG(co) Residente à Rua
uamel de Araujo Porto, 20 Bairro Sinval de Mattos - Rochedo de Minas - 36604-000~.~,_".~ron~."",""" ..,.,m"",,",,·,n,,",,,,.'~""H'1
ViG; Edineia da Cunha Rocha, brasileira, divorciada, escritur-aria , CPF: 750.907.166
58- CTP; 11286-série; 0004-MG; Residente à Rua Antonio A. Souza Lima, 103 Centroâ
- Rochedo de Minas, CEP 36604-000-MG; Messias Tasse dos Santos, Brasileiro, I, .. ,- .. c.,",,~ ('i",j
3olteiro, autônomo, CPF 036.150.886-70" RG 10.985.842, residente à Rua 1 Praça!,
.
1j
N
3ebastião Gomes, 4& Rochedo de Minas, CEP 36604-000 MG. Edson da Cunha Rocha, \
. j
;asado, brasileiro, atendente comercial CPF: 334. 192J}56-00, RG: N 2.795A64, I,
Residente à Rua Maria Elena de Castro, 130 Bairro São Sebastião - Rochedo de Mínas ,
- Mg CEP: 36604-000. Sebastião Dutra Corrêa, Brasileiro, casadO'; residente à Rua
rosiano da Costa Oliveita, 25 Bairro Sinval de Matt.os, Rochedo de Minas MG , CEP:

'I;;

n

36604-000. Maria Luiza Gonçalves, brasileira, solteira, auxiliar de mennagem, CPF
818.90597-20; RG 073.593 05.5; residente à Rua Josiano da Costa Oliveira, 152 Bairro
Sinval de Mattos, Rochedo de Minas MG, CEP: 36604-000.
Juarez de Souza Menezes
Wellington Barbosa
Edmar dos Santos Oliveira
Messias Tasse dos Santos
Edson da Cunha Rocha
Sebastião Dutra Corrêa
Maria Luiza Gonçalves
Edineia da Cunha Rocha

Declare)' que esta via oonfer$ com. a original lavrada
prd~i~.
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Carlos Quintino de Matos Veiga
Rua Ce!. José Dutra, 517 -Centro - Telefax: (0**32) 3261-1855
Comarca de São João Nepomuceno - MG· CEP: 36.680-000

AVERBADO(A) sob o n° 01, no registro 511,
fls. 01, Livro A, em 24/0112008.
São JoãoNep
Oficial S

. eiro de 2008.

Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007.

Declaração

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:

Associados:
EDMAR DOS SANTOS OLIVEIRA, Brasileiro, solteiro, autônomo- CPF: 04583880685, RG:
12465642 SSPMG, residente á Rua Daniel Araújo Porto n/ 20, centro, Rochedo de Minas (MG).
WELLINGTON BARBOSA, Brasileiro, solteiro, professor- CPF: 857082291591, RG: 1322.582SSP/SE, residente a Rua Praça Senhora da Piedade NI 119, centro, Rochedo de Minas (MG).
JUAREZ DE SOUZA MENEZES, Brasileiro, solteiro, professor- CPF: 014767370630, RG:
13007263 SSPMG, residente a Rua Praça Senhora da PiedàdeNI 119, centro, Rochedo de Minas.
EDNEIA DA CUNHA ROCHA, Brasileira, divorciada, escrituraria- CPF: 75090716668, CTP:
11286-série: 0004-MG, residente à Rua Antônio A. Souza Lima, n/103, centro, Rochedo de Minas
(MG).
MESSIAS TAS SE DOS SANTOS, Brasileiro, autônomo, CPF: 03615088670, RG: 10985842
SSPMG, residente à Rua: Praça Sebastião Gomes n/48, centro, Rochedo de Minas (MG).
EDSON DA CUNHA ROCHA, Brasileiro, casado, atendente comercial, CPF: 33419205600, RG:
2795464, residente à Rua Maria Elene de Castro, n/130, bairro São Sebastião, Rochedo de Minas
(MG).
SEBASTIÃO DUTRA CORREA, Brasileiro, casado, autônomo, CPF: 70116784687, RG: 4787738
SSPMG, residente à Rua Josiano da Costa Oliveira n/25, bairro Sinval de Mattos, Rchedo de Minas
(MG).
MARIA LUIZA GONÇALVES, Brasileira, solteira, auxiliar de infermagem, CPF: 8189059720, RG:
073593055 SSPMG, residente à Rua Josiano da Costa Oliveira, n/152, bairro Sinval de Mattos,
Rochedo de Minas (MG).
ACAR ( Associação Cultural dos Amigos Rochedenses), inscrita no CNPJ: 09.402.064/0001-93,
representante legal: Juarez de So
Menezes.
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Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os diretores:
Wellington Barbosa:
Residente a : Rua Daniel Araújo, n/20
Cep: 36604-000 Rochedo de Minas. (MG)
Edmar dos Santos Oliveira:
.sidente a : Praça Sebastião Gomes n/48 B
Cep:36604-000 Rochedo de Minas. (MG)
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Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007.

Declaração

Eu, Juarez de Souza Menezes, declaro para os devidos fms, que o endereço da sede da
ACAR (Associação Cultural dos Amigos Rochedenses ), inscrita no CNPJ: 09.402.064/0001-93, é
Praça Nossa Senhora da Piedade n/119, centro, Rochedo de Minas (MG).
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ANEXO 3 - MODELO DE DECLARAÇÃO
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IlECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDKDE Si -., ;J
de

Souza
na
qualidade
de
representante
ção Cultural dos Amigos Rochedenses, declaro para os devidos fins que:

1

endereço
Senhora da

completo
Piedade n°

da
119,

Menezes
legal
da

sede
da
entidade
é
bairro centro Rochedo de Minas

MG

os dirigentes da entidade residem na área da comunidade a ser atendida pela estação ou, se
for menor ou igual a 3,5 Km, na área urbana da localidade;

~alidade

dade não é executante de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive
unitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura,
l como a entidade não tem como integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas
nessas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para execução de
lqpnr dos serviços mencionados;
nome fantasia
;hedoFM.

da

Entidade

ou

da

emissorà,

se

este

for

utilizado,

será

11 pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no
item 18.2.7.1 ou 18.2.7.1.1 da Norma Complementar n° 1/2004.

'

.rdenadas geográfí~as, na padronização GPS-SAD69 ou WGS 84, são: zrs 37'49" de latitude

J"W 01 'oz" de longitude e o endereço proposto para
alação
do
sistema
Irro do Cruzeiro SIN;

é:

irradiante

ldade apresentará Projeto Técnico de acordo com as disposições da Norma Complementar no
004 e com os dados indicados em seu requerimento, caso seja selecionada;
j

iri

.

.) requerente não possui qualquer vínculo de subordinação ou que a sujeite à gerência, à

ainistração, ao domínio, ao comando ou a orientação de qualquer outra entidade, em resDeito
1;om:,1a..ot.l~!f_ _!J
disposto no art. 11 da lei 9612/98.
~ochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007.
local e data)
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;0 para
raça Senhora da Piedade, 119, centro na
le Rochedo de Minas, Estado Minas Gerais, CEP
,000,
le para contato: OXX-32-84225391, 32-84249380, 32-3262-1294
)rreio eletrônico (e-mai1):
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ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO ASSINADA PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nós, abaixo-assinados, na qualidade de dirigentes da ACAR- Associação Cultural dos
migos Rochedenses (denominação da requerente), declaramos, para os devidos fins, que nos
)mprometemos ao fiel cumprimentá da Lei nO 9.612/98, do Regulamento e das Normas
ijabelecidas para o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

,=J~nl'-eA
O
\'

J

tknr/k ~~

- sentante egal
(014.766.376-30)

Dirigente (diretor administrativo)
(045.838.805-85)

i,!n~

)irigente ( etor de programação)
(857.082.915-91)
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f;OT~~tgfííll'nr: ---~ J:/:;!:::~d!:, (~r:~$ 3,94) I
CARLOS MU" LD , ti liij VE!GA - TABEUAD S rJ8TlWTD

.'

, . • 13305' .'

adereço para correspondência: Praça Senhora da Pieda{J9, na cidade de Rochedo de MInas,
3tado Minas Gerais, CEP 36604-000,
;,lefone para contato: OXX-32-32621294;
orreio eletrônico (e-mail):radiol.Ochedo®.hotmail.com.
TENÇÃO: Não se esqueça que também deverão ser encaminhados os seguintes documentos de
tda dirigente:
omprovação de que todos os seus dirigentes são brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
e de que são maiores de 18 anos ou emancipados, mediante apresentação de cópia de qualquer
n dos seguintes documentos:
Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Reservista; Título de Eleitor; Carteira;t .
'ofissional; Cédula de Identidade; Certificado de naturalização expedido há mals de 10 anos e,'
rra os portugueses reconhecimento de igualdade de direitos civis ou prova de residência permanente
) I il; Escritura Pública de Emancipação.
lOS

ão serão aceitos, a título de comprovação de maioridade e de nacionalidade os seguintes
)cumentos:
Cópia do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e,
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007

DECLARAÇÃO

De acordo com a letra (I) da relação de documentos nós diretores da ACAR nos
comprometemos fielmente a cumprir todas as regras exigidas pelas leis que regem o serviço
de radiodifusão estabelecidos pelo órgão competente.

Diretor Administrativo:

-t~~ ,&p ~;;dt~!,Wv
Edmar dos Santos Oliveira

Diretor de Programação:

ú/ttt:Á 12~J/'"29.
Wellí~on Barbosa

1

Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007

DECLARAÇÃO
Eu, Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fms que a
entidade não é executante de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária,
ou de qualquer serviço de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como de que a
entidade não tem como integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que, neSSas
condições, participem de outra entidade detentora de outorga para execução de qualquer dos serviços
mencionados.

iH~~

lu, SERV1[:ü NP!Af:IAHABELiÚNAfU 'JElGií

n~i

Reconheco pDr autenllCldade E dou fe a fIrma de:

JUAREZ DE SOUZA MENEZES ••••••• alJ.a.' •••••••••••
Sao Jacto Neç!OffiUCEr:r·,. ! B/(}~}i2(H)~:

EI Testelh. ,

CARLDS

MURT~u ("'~,fiD

da verdade, IVlr:R$ 31 94)

VEIGA - TABELlAO SUBSTnUTO

R.Cel.Jose JU1:ra'511-s.J'Ne:!orn:pv'ucc
3261-;n55
.
, ...
~

/

~U

Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007

DECLARAÇÃO
Eu, Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fms que a
denominação da emissora é: ROCHEDO FM.

)

Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007

DECLARAÇÃO
a)

Eu, Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fms que o local
pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no subitem
18.2.7.1 ou 18.2.7.1.1, disposto na Norma Complementar n~ 1/2004.

)

li ".

'!

e}'J"'- : ,',

c,

-

, ,., c)·
,-)

,

ochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007

:li

\.\-lO ~~~)

,,,_ .$'IS _ ~'tié

.

Declaracão:

Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fins
mfirmando as coordenadas geográficas, na padronização GPS-SAD69 ou WGS84 são:
lO S 37'49." de latitude e 43"W 01'02" de longitude, e o endereço proposto para
stalação do sistema irradiante é:
ll,

[orro do Cruzeiro SIN, Rochedo de Minas, MG.

epresentante legal:

, 1

4

Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007

DECLARAÇÃO
Eu, Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fins de que a
entidade apresentará Projeto Técnico, de acordo com as disposições da Norma Complementar n201/2004, e com os dados indicados em seu requerimento, caso seja selecionada.

)

.~#~*

SERVICO NDJARIAL-fABELIONRfO VEiGA

10,

***r

Reconheco por autenticidade e dou 1e a firma de:
JUAREZ DE SOUZA MENEZES , ••••
"l.'a.'a****.'

Sao Joao

NepomucenD~

,:la "/Braaae; (Vlr;R'~ 3/14)
VErGA - TABt:LIAD SUBSTITUTú
Jut", ;,]7-5.' .ll'P"U"~

Em Testemur.:
CARLOS MUH1~O

',Cel.''''

*** ••

18/05/2009

"'HL

rJ

J<;,.------------------------.-------------------------------------------------MIf\:ISTÉRIO DA FAZENDA

18822-0

Código de Recolhimento
Número de Referência

SECRETARIA DÓ TESOURO NACIONAL

-j

Competência

\,\\ À.ç,\r.~

Guia de Recolhimento da União - GRU

Vencimento
I-N-o-m-e-d-o-C-o-nt-rib-u-ln-te-/-R-eCO-lh-ed-o-r:-----------+----------+-------------1 ~)('
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES
CNPJ ou CPF do Contribuinte
09.402.064/0001-93 t"
Q
I------~------------------------------~------------------+---------------------I
Nome da Unidade Favorecida:
410003 I 00001
UG/Gestão
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTlCOS

's _

20,00

(=) Valor do Principal
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

(.) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções

(+) Mors / Multa

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

(+) Juros / Encargos

(+) Outros Acréscimos

[STN5C3F04007DC5AA85C6ACAC24C1 B33FF9]

(=) Valor Total
85870000000~

20000254188-5 22049182094-9 02064000193-3

~

J

1111111111 1111111111111111111111111111111
i8/05/2009
0t'i60i603t

BANCO

DO BRASIL

1. ~.? ;

r

'j.7
JdE

CfJI1F'I~OV(.)IHE DE PAGM!Ei'HOS COM CO)). BAF:.:RA

Cnnven io

GRU-{)UHi RECOLHHI. UIHÚ)

Codigo de Barras

85870000000-6

êI.0Q,(?0254:1. BfH.'j

(~8049iB20(i!4··"9

020{:)4ef0~7:i 9~:~·~,~~

Data do pagamento

l.B/0:5/r!~]e'9

íhllor Tota.l

. 14/5/2009

https:llconsulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Q

Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n 1/2004, demonstramos o nosso total apoio
à iniciativa da ACAR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES), que tem por interesse executar o Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 08 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO

MANIFESTAÇÃO DOS ASSOCIADOS DA ENTIDADE REQUERENTE

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
Aos 14 de Outubro de 2007, às 20:00 horas, na Praça senhora da Piedade, 119 (endereço completo
do local), reuniram-se em Assembléia Extraordinária os associados da ACAR- Associação Cultural
dos Amigos Rochedenses(nome da entidade), com a finalidade específica de manifestar apoio à
iniciativa desta entidade, que pretende obter a autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na Praça Senhora da Piedade, 119 (endereço completo do sistema irradiante) de modo
a atender a toda comunidade envolvida, em conformidade com as determinações dispostas na Lei
9612/98 e demais instrumentos legais e normativos, os quais passamos a leitura para ciência de todos
aqui presentes. A presente ata, para efeito do disposto no subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ
112004, após lida pelos associados presentes e em dia com as suas obrigações estatutárias, que abaixo
subscrevem, foi aprovada por todos, que por sua vez manifestaram total apoio à iniciativa. Para fins
de direito esta ata será inscrita e registrada no registro de títulos e documentos do Cartório
competente e não havendo mais a tratar foi dada por encerrada a reunião às 23:00 horas do dia 14 de
Outubro de 2007 e eu EDINElA DA CUNHA ROCHA, na função de secretário da reunião, lavro
esta ata.
Nome e assinatura do associ
N° da Identidade:
-;?~Çd~'-"7T~;;Y="--""'",?"j4----j-'~~tt=-;~-.I'4r---'-~--Endereço completo: -+''-'-o''-~~----f!~~~~,,=,-,::L..Jc.l-'''''-'-'='-'''''--''''''-..Llo-~-'-''-'>-..t.>.,.ll2:o''-''-ci-=~==----'''V-''-+'''''~
CEP:

.3

Nome e assinatura do associado: ~ ó~
N° da Identidade: ,~4~S~~ fi;5~;·'
Endereço completo~
CEP: 3fá',{P 01.000
-_ _

r;f:bYM::éli/kaJr;

~çnJii? ~a...v.

~

(}?

.ed'v

associado:--"M~iRr.~r@;~,in'-'-+-----Ll.@2.Cl<.4.LI~h"",B"J"""",-a"",,<<-.'--

Nome e assinatura do
_ _ _ _ _ _---,_ _ _ _ __
N° da Identidade:--'4"-'-..rL.3=j"""!2-'--:>.L,f-''?'-'2'____
''
~..,__-__,_-~__:_
íCJ'
Endereço completo: 'PGQ.CV-. cAf~ Se,'nhlT'?tt cl9. 11e.dud e. i 1. 9
CEP:
3 b 6Dl.f.l2óo
Nome e assinatura do associado: .~m <~ ~A"b ~MlAz:::.
N° da Identidade:
M G- - 3D - .3 gs ~
Endereço c.ompleto: <2J\..s>.
S~bOI;;t;::±J '%~ .lt ~ A
CEP: .36 604 ~ 000

9;;:::

~

ANEXO 13 - MODELO DE REQUERIMENTO
REQUERIMENTO PARA OBTENÇÃO DO ASSENTIMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO
DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
Senhor Secretário-Executivo do Conselho de Defesa Nacional da Presidência da República,
A ACAR- Associação Cultural dos Amigos Rochedenses (denominação da requerente),
Inscrita no CNPJ sob o nQ 09.402.064/0001-93, com sede na Praça Nossa Senhora da Piedade, 119,
na cidade de Rochedo de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 36304-000, telefone OXX-3221621294, correio eletrônico radiorochedo@hotmail.com, entidade sem frns lucrativos, legalmente
constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, respeitosamente à presença de
Vossa Senhoria, em conformidade com a Lei n° 6.634, de 2 de maio de 1979,a Lei 10.610, de 22 de
janeiro de 2002, o Decreto n° 85.064, de 26 de agosto de 1980 e nos termos de que trata o item 11 da
Norma Complementar nQ 1/2004, solicitar o assentimento prévio para instalar estação de
Radiodifusão Comunitária, com centro localizado na Praça Nossa Senhora da Piedade, 119 ,
(endereço completo).
Declaro ter conhecimento de que o presente requerimento se destina a obtenção do
assentimento prévio por tratar-se de local situado em faixa de fronteira, vez que a mesma é
imprescindível para que a autorização junto ao Ministério seja outorgada e ainda, aftrmo ter
conhecimento de que apenas o assentimento prévio, caso seja concedido, declaro não gera qualquer
direito referente à autorização para a execuçãO do serviço pretendido.
Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2008.

Nome do representante da entidade: Juarez de Souz Menezes Praça Nossa Senhora da Piedade,
119:
Endereço para correspondência: Praça Nossa Senhora da Piedade, 119, na cidade de Rochedo de
Minas, Estado Minas Gerais, CEP 32604-000,
{:
Telefone para contato: OXX-32-32621294
Correio eletrônico (e-mail):radiorochedo@hotmail.com.

ATENÇÃO: Os documentos indicados no subitem 11.3 da Norma Complementar n°
O1/2004, deverão ser apresentados, juntamente com o requerimento que p~~o?,~r:"~s~u~!a~,,nx~?!. Jle;~eJba~'~l':~:'~"l
enviado apenas diante da seleção da entidade.

ANEXO 15 - MODELO DE DECLARAÇÃO
(APÓS A SELEÇÃO)
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE

Juarez de Souza Menezes (nome do representante), na qualidade de representante legal da ACAR
Associação Cultural dos Amigos Rochedenses (denominação da requerente), declaro para os
devidos frns que:
- na ocorrência de interferências prejudiciais causadas pela estação, serão interrompidas
imediatamente as transmissões até que essas sejam sanadas;
- na ocorrência de interferências indesejáveis causadas pela estação, caso essas não sejam sanadas no
prazo estipulado pela ANATEL, serão interrompidas suas transmissões;

Rochedo de Minas, 28 de Novembro de 2007.

~.~~~
Endereço para correspondência: Praça Nossa Senhora da
Minas, Estado Minas Gerais, CEP 36604-000
Telefone para contato: OXX-32-32621280
Correio eletrônico (e-mail):radioJ.ochedo@hotmail.com

ATENÇÃO: Os documentos abaixo indicados e conforme com o disposto no subiteín12.1 da Norma
Complementar n° 0112004, deverão ser apresentados juntamente com esta declaração, que por sua vez deverá
ser enviada apenas diante da seleção da entidade.
- formulário padronizado, devidamente preenchido, contendo as características técnicas de instalação e de
.
operação da estação;
- planta de arruamento em escala compatível com a área da localidade objeto da outorga, que permita a
visualização do nome das ruas, onde deverão estar assinalados o local de instalação do sistema irradiante, com
indicação das coordenadas geográficas na forma GGoMM'SS", o traçado de circunf~r.ência de até um
quilômetro de raio, que delimita a área abrangida pelo contorno de 91 dB!!, e o local da sedéda entidade;
- 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;
- 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;
- 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;
• parecer conclusivo, assinado pelo profissional habilitado, atestando que a instalaçã<J1:lrm'fi(j
as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à mesma e que o contorno de
fica situado a mais de um quilômetro de distância da antena transmissora em nenhuma
- anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à instalação proposta
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.041512/08

Entidade:

ACAR - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

Aviso:

30

Localidade/UF:

Publicação:

12/05/2009

Prazo:

Rochedo de Minas/MG

26/06/2009

COORDENADAS

Canal:

290

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

21S3749

21S3747

Longitude

43W0102

43W0111

Distância A:B
(IBGE)

fi

0.27

Processo

'1

1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

I

Sim

Morro do Cruzeiro, s/n°,

2.1.

Endereço do Studio

Morro do Cruzeiro, s/n°,

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

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

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

-'

VIÁVEL

,-

"

6.
'17.
8.

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

Não

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

Sim

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

l;~i~:~>:'::\

9.

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

10.

Endereço da Sede Administrativa da Emissora

M\n :k':"

1

Praca Senhora da Piedade,n ° 119, Centro

11.
12.

...

.~

í)

ir;a~i ,ies

,l\l!1LO'!O

Indeterminado

\í

COf.lclusão da Análise

Em relação a primeira análise técnica, o processo encontra-se instruído.
*** Não tem concorrente

"

A

1\

J!~

)Regina Aparecida Monteiro.
(Analista)

I.
14/09/2009

.'

.... ....-""'"

/

,

.

~

OHIGU ~AL
i,

Este endereço está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

.......

n:.u':' ;,t;!.
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versão 2.4a

Lista de Resultados - Processos
UF

Localidade

Aviso

No. Processo

Entidade I Representante

Status

09.402.064/0001-93 - ACAR ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS

Rochedo de Minas

28

53000.041512/08

ROCHEDENSES

EM ANÁLISE
INICIAL 207

014.767.376-30 - JUAREZ DE SOUZA

1

I VOl.TAR I

http://mcintranet:8082/radcom/entidadeConsultar .do

14/9/2009

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

"

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO ELETRONICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
DESPACHO INICIAL - PARTICIPANTE DE AVISO
PROCESSO: 53000.041512/08
LOCALIDADE: Rochedo de Minas IUF: MG
ENTIDADE: ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
Aviso: 28° Publicação no DOU do dia: 12/05/2009

Prazo expirou em: 30/07/2009

tDESPACHO JURÍDICol

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

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

NF - Despacho lnicial- Participante de Aviso- Processo n° 53000,041512/08 - Local: Rochedo de Minas /UF: MG
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!\-'
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
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SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

'

Identificação do Processo
53000.041512/08

Entidade:

ACAR - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

Aviso:

28

Publicação:

Localidade/UF:

Prazo:

12/05/2009

Rochedo de Minas/MG

26/06/2009

Canal: 290

Processo
1.

A Entidade é uma:

2.

Requerimento de Solicitação?

Sim

3.

A Entidade tem por objetivo a execução de Serviço de Radiodifusão?

Sim

4.

O Estatuto e Atas estão registrados no órgão competente?

Sim

Associação

j

I

Estatuto Social (Fls.12 a 18) e Ata de Fundação e Eleição (Fls. 20 a 22), datada de 14/10/2007 estão devidamente registrados.
5.

Os Estatutos ou Atos Constitutivos da entidade atendem o Art 11º da Lei nº 9.612?

6.

Comprovante de que obteve o assentimento prévio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República?

Sim

Não se Aplica

A entidade não se situa em faixa de fronteira.
Manifestações de apoio à iniciativa, formulada por entidades associativas e comunitárias, legalmente constituídas e
sediadas na área retendida para a prestação do Serviço ou, no caso de localidades cuja área urbana estiver
circunscrita a um círculo com raio menor ou igual a 3,5 Km, sediadas na área urbana da localidade, firmada por
pessoas naturais ou jurídicas que tenham residência, domicílio ou

7.

Sim

Contendo manifestações válidas.
Declaração, assinada pelo representante legal, constando, se for o caso, a denominação de fantasia da entidade?

8.

Sim

Fls. 29 (Rochedo FM)

,,j

Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, de que todos os dirigentes residem na área da
comunidade a ser atendida pela estação ou na área urbana da localidade, conforme o caso?

9.

Sim

Fls. 29
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
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?

10.

Sim
""""'''''~'':

'~~: ,"": co"'"
" "'."';;"\1'1 ,";

Fls. 29
11.

Nº de Inscrição no CNPJ(CGC)?

I .",,' " "','
~

Fls. 10 (nº 09.402.064/0001-93) - ATIVA
12.

Nome do Dirigente
JUAREZ DE SOUZA MENEZES

I~:

:;:';',

.·fW~~MH~ÍO~'~ÀRBO~Â~'~),. 'c,
EDMAR DOS SANTOS OLIVEIRA

,~, ': ",'W!i r'Silltl\r.~\Nll.L

(I

\, f

Mandato: 02 anos (art.12) lValiddde',

Quadro Diretivo da Associação ou Fundação
CPF
014.767.376-30

' 8~7'()82.919"!h
045.838.806-85

Cargo

Maioridade I
Emancipação

Diretor Geral

Sim

Diretor
Administrativo

I'·'

,..

:

'..Sim
Sim

witJ/é~~~

,cionalid~de

/.1

',"

DeclaracJo \

~~~...,="".»=~

Sim

Sim

','"

11

i

u

"~~b~~~f;ã~

,r', 'T:":""I,,

C.:-.):·U:;:CDÇÜ:~:;

····,··:·~inlI;-,:t: I~('sl+":"
""'.
,'.'
.'

..

Sim

Sim

Fiel Cumprimento - Fls. 30
Sede (Fls. 29) - Praça Senhora'da Piedade, 119, Centro
Declaração de vínculo - Fls. 29
Comprovante de recolhimento de taxa - Fls. 37
15/09/2009

RadCom
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ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RADCOM

Número:

~~

I

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.041512/08

Entidade:

ACAR - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

Aviso:

28

Publicação:

Localidade/UF:

12/05/2009

Prazo:

26/06/2009

Rochedo de Minas/MG

Canal:

290

Relação de associados - Não cumpre a exigência

13.

I

Conclusão da Análise

A entidade deverá cumprir as seguintes exigências:
a) cópia da ata de eleição dos dirigentes da entidade, devidamente registrada;

b) alíneas "e", "h", "i" e "j" da NC 01/2004;
,IC) relação de associados.

É o Relatório.

À Consideração Superior.

[

15/09/2009

1

RadCom
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
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 n°

.l.; 56iS

/2009/RADCOMIDOS/SSCE-MC
Brasília,

J.5

de setembro de 2009.

A Sua Senhoria o Senhor
Juarez de Souza Menezes
ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
Praça Senhora da Piedade, 119, Centro
36604-000 - Rochedo de Minas - MG
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. ° 53000.041512/08, na localidade
de Rochedo de Minas - MG, 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

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:
a) cópia da Ata de eleição dos atuais dirigentes da Entidade devidamente
registrada, constando todos os cargos elencados no Estatuto Social, tendo em vista que 0Ç\Y/
mandato de 02 anos, relativo à última diretoria, expirará aos 14110/2009;
OBS: Deverão ser eleitos os mesmos cargos constantes no art. 12 do Estatuto
1'J'
Social, ou seja: Diretor Geral, Diretor Administrativo e Diretor de Operações.

~\~"'

o.,J

o

b) prova de que seus diretores são brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos e maiores de dezoito anos ou emancipados (cópia do RG ou Certidão de Casamento e CPF) ,~.?
de acordo com ao sub item 7.1, alínea "e" da Norma Complementar n° 0112004;
~o~~"_.W~9'~'~"~'~""o,,,\
~ "~-~,\l1ft
( 'C")
'-,j;;t",

o

r

','o

~\

.,

c) declaração, assinada por todos os diretores, compromet 1~~:'i~~x!raor;fielii'.r:l~é'.ç~.l';O) 1\
cumprimento das normas estabelecidas para o Serviço, de acordo com ao subite .,ol,\"t~:i:~M?'e~:iNe) ~n\~t:.L \
da Norma Complementar n° 0112004;
,(,\.,j'
I

0

1

JI \
l~"" \
'

d) declaração, assinada pelo representante legal, de que todos osr eus dirigentes
residem na área da comunidade a ser atendida pela estação ou na área urbana da 10~~ê-$.,_,~..,.--,,conforme o caso, de acordo com ao subitem 7.1, alínea "h" da Norma Complement rUU1J1/2004; J'/
e) declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é executante
)
de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço OJ0~
de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, a entidade não tem como integrante de OP ~
seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que, nessas condições,-Jlru:üçiR~m d~ outra entidade
f: P"~{'-1t" l ,\ ~..... , t~.::--""~~m~~~::,,: '~m~:t";'" ... n.·=.::n"IU~~=-<'~i
I ~~~~I,::,;.J!'~,k~.~~..!.O hP,It::,;i./c,uO
'i";,,,:;;;

NF - DOS/SSCE-MC

Uh,j/,,\

II

detentora de outorga para execução de qualquer dos serviços mencionados; de acordo com o
disposto no subitem 7.1, alínea "j" da Norma Complementar 01/2004;
f) 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;

IMPORTANTE: Os documentos relativos aos itens "b", "c", "d" e "e" apenas
deverão ser enviados se houver mudanças na Diretoria.
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 prolTogado, por uma única
vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste setitido e ainda, toda a documentação enviada deverá
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, conforme detenninação disposta no
subitem 7.3 da Nonna Complementar 0112004.
Atenciosamente,

~

j

~'
~

/

/~J
/
,/

Carlos Alberto-EI:eire--Késende
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

NF - Proc. N° 53000.041512/08 - RADCOMIDOS/SSCE-MC
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~ TABELIONATO VEIGA

\~üt\~

10 Serviço Notarial - Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Juríd~s
CARLOS QUINTINO DE MATOS VEIGA
TITULAR

SÉRGIO LUÍS BENETTI - CARLOS MURILO MAUAD VEIGA
SUBSTITUTOS
Comarca de São João Nepomuceno - MG - Rua Cel. José Dutra, 487, Galeira, Lj 02 - TELEFAX: (32) 3261-1855 - CEP: 36.680-000

CARLOS QUINTINO DE MATOS VEIGA, 1° Tabelião de Notas, Oficial do Registro
Especial de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São João
Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo, na forma da Lei, etc. MIt~18T~RICI O.6.S OOMUNI'::l.li.Ç{!ES

8R,tH:rLl.u. - DF

53000 053403l2009.JS4

C e r t i f i c a,
2!~.i1 Ol2009{19 :01

,
\

atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo em seu Cartório o livro de
Registro Especial de Pessoas Jurídicas A, às fls. 01, registro n° 511, datado de 21/10/2009,
verificou dele constar sob os nOs. de 03 e 04, as averbações da ata de Eleição e Posse da
Diretoria, para o período novembro/2009 a novembro/20 11 e Edital de Convocação,
respectivamente, da ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES "ACAR", com sede na Praça Nossa Senhora da Piedade, n° 119, Bairro Centro, na cidade de
Rochedo de Minas/MG, Cep: 36.604-0ob.
O referido é verdade e dá fé.
São João Nepomuceno, 21 de outubro de 2
O Oficial Substituto:

UMENTO J\Nl;;;,.IV",IJ..,
DATA

~,;~~S TA

.'

\,

(ACAR). Em atendimento ao Estatuto e Regimento Interno, diretoria esta que
compreen~erá novembro de 2009 à novembro de 2011. As 19 dias do mês outubro do
ano de 2009 às 19:00horas, no local prpvisório destinado às reuniões à Praça Nossa
Senhora da Piedade nO 119 centro - Rochedo de Minas CEP: 36604-000 -MG.
Encontravam-se presentes à reunião, várias pessoas da comunidade. Em conformidade
com as disposições legais foi feita a eleição para a composição da nova mesa
diretora, sendo a mesma composta dos seguintes membros, eleitos por unanimidade
:Diretor Geral: Juarez de Souza Menezes,brasileiro,solteiro,residente à praça Nossa
Senhora da Piedade,119,Rochedo de Minas-MG -36604000, CPF:014767376-30RG: 13007263Diretor
de
Programação:
Edineia
da
Cunha
Rocha,brasileira,divorciada,escrituraria,residente à Rua Antônio A. Souza. Lima,103Centro-Rochedo de Minas-MG=36604000-CPF: 750.907.166-68 - CTP: 11286série:0004-MG.
Diretor
Administrativo:
Edmar
dos
Santos
Oliveira,brasileiro,solteiro,autônomo:CPF: 045838806-85,RG: 12465632-SSPMG,
residente á Rua Daniel de Araújo Porto.20,bairro Sinval de Mattos,Rochedo de
Minas,CEP:36604000,MG. Não havendo mais nada digo de que fosse constado em ata
em nome de Deus o senhor Juarez de Souza Menezes, mandou lavrar a presente ata que
depois de lida e achada conforme vai assinada por membros presentes: Juarez de Souza
Menezes, Edineia da Cunha Rocha e Edmar 'dos Santos Oliveira. Em continuidade, deuse a posse dos novos membros diretores: Ata de posse dos novos membros da
Associação Cultural dos Amigos Rochedenses (ACAR). As 19 dias do mês de outubro
do ano de 2009 as 20:00horas no local provisório destinado as reú.njões à Praça Nossa
Senhora da Piedade, 119 Centro Rochedo de Minas 36604-000-MG n presença de
vários pessoas da comunidade, foram empossados os novos membros da Associação
Cultural dos. Amigos Rochedenses (ACAR), em conformidade com as nonnas
regimentares vigentes, para direcionar, administrar, de "novembro de 2009 à novembro
de 2011 (dois mil e onze) , sendo eleitos os seguintes membros: Diretor Geral: Juarez de
Souza Menezes, Diretor de Programação: Edineia da Cunha Rocha, Diretor
Administrativo: Edmer dos Santos Oliveira. Após os tramites legais, o senhora Juarez
de Souza Menezes agradeceu mais uma vez a confiança nele depositada, e não h.!i.vendo
mais nada digo que fosse contado em ata o senhor Juarez de Souza Menezes, ni{andou
lavrar a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os
membros presentes: Juarez de Souza Menezes, Edineía d Cunha Rocha, Edmar dos ........"'" ......................... ". . .'. . 11
Santos Oliveira

Declara para os devidos fins que esta via confere com a original lavrada em livro
próprio. No endereço: Praça Nossa Senhora da Piedade, 119 centro, Rochedo Je6Mit~~-~u*~'"~""""'~""ffi
datado 19 de outubro de 2009.

Representante legal:
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Carlos Quintino de Mato:; Veiga
Rua Ce!. José Dutra, 487, Gal. Ij. 2, Centro - Telefax: (32) 3261-1855
Comarca dI' Silo .To/l.o Nepomu\lí)J\o - MO - CEP; 36.680-000

AVERBADO(A) sob o nO 03, no registro 511,
fls. 01, lAvro A, em 21/1012009.
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Nep~eno, 2T!td
(utubro de 2009.
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Edital de convocação

Presidente Juarez de Souza Menezes convoca todos os residentes da localidade para participarem
da assembléia a ser realizada aos 19 dias do mês de Outubro de 2009, com inicio às 18:30 horas
em primeira convocação, e meia hora depois em segunda convocação, praça Nossa Senhora da
Piedade, 119, centro Rochedo de Minas, Cep: 36604-000 conforme abaixo. Para deliberar o
seguinte assunto:

o1- Eleição do novo Corpo diretivo

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ofioial: Carlo$ Qilintino de MatM Veiga
RuaCel. José Dutra, 487, GaI.Ij.2, Centr9,.-,Telefux; (32) 3261-1855
Comarell díl Silo J(lilo NílpOm\-leeno - -r;;tG - CEP: 36.680-000

AVERBADO(A) sob o nO 04, no registro 511,

fls, Ol, Livro A, em 21/1012009.

Rochedo de Minas 09 de outubro 2009
Oficial S

Representante Legal

TELEFAX
(32) 3261-1855

rios QuifitTii'õdê1Vlato Veiga :rãbeiião
-

-rgio Luís Benetti - Su~stitllt~
,
arlos Murilo Mauad Veiga - Substituto

Rochedo de Minas, 19 Outubro 2009

Declaração

Eu: Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fins que a
entidade não é executante de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive
comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura,
bem como de que a entidade não tem como integrante de seu quadro diretivo ou de associados,
pessoas que, nessas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para execução
de qualquer dos serviços mencionados.

Representante legal:

-
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Rochedo de Minas, 19 Outubro 2009

Declaração

Eu: Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fins que a
denominação da emissora é: ROCHEDO FM.

Representante legal:

f~}~hl{f~) ;;J~?~ f~ttl~ld}r::f:~:'~i1\tu::'i'~l!.~~~n:
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Rochedo de Minas, 19 Outubro 2009

Declaração

Eu: Juarez de Souza Menezes representante legal da ACAR declaro para os devidos fins
confinnando as coordenadas geográficas, na padronização GPS - SAD 69 ou WGS 84 são: 21 0 S
37'49."de latitude e 43 0 W 01'02" de longitude, e o endereço proposto para a instalação do
sistema irradiante é:
Morro do Cruzeiro SIN, Rochedo de Minas, MG.

Representante legal:

Rochedo de Minas, 19 Outubro 2009

Declaração

Eu Juarez de Souza Menezes, representante legal da ACAR, declaro para os devidos fins que o
local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no
subitem 18.2.7.1 ou 18.2.7.1.1, disposto na Norma complementar nO 1/2004.

Representante legal:

Rochedo de Minas, 19 Outubro 2009

Declaração

Eu Juarez de Souza Menezes, representante legal da ACAR, declaro para os devidos fins de que
a entidade apresentará o projeto técnico, de acordo com as disposições da norma complementar
n° 01/2004, e com os dados indicados em seu requerimento, coso seja selecionada.

Representante Legal;

}~:1f.~;rl~;\O ~fJ~ Vi !wX~J~;:: {~tYí~t;X {~':~i[:t~ ;:2;:
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Rochedo de Minas, 19 Outubro 2009

Declaração

Eu Juarez de Souza Menezes, declaro para os devidos fins, que o endereço da sede da
ACAR (Associação Cultural dos Amigos Rochedenses), inscrita no CNPJ: 09.402.064/0001-93,
é praça Nossa senhora da Piedade, 119, centro, Rochedo de Minas - MG

Representante legal:

Rochedo de Minas 19 de outubro 2009

Declaração

De acordo com a letra (I) da relação de documentos nós diretores da ACAR nos comprometemos
fielmente a cumprir todas as regras exigida pelas leis que regem o serviço de radiodifusão
estabelecidos pelo órgão competente.

Diretor Geral:

Diretor Administrativo:

~~~~
Edmar do Santos Oliveira

Diretor de Programação:

tic4=t&à qf ~ic
Edineia da CUnha Rocha

;Je4e
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ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO ASSINADA PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nós, abaixo-assinados, na qualidade de dirigentes da ACAR - Associação cultural dos
Amigos Rochedenses (denominação da requerente), declaramos, para os devidos fins, que nos
comprometemos ao fiel cumprimento da Lei n° 9.612/98, do Regulamento e das Normas
estabelecidas para o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

'#~ ~~(a{;~

Re sentante L ga
CPF 014.766.376-30

ti,w

ew

~cOl

irigente (diretor de programação)
CPF 857.082.915.-91

Gk

Dirigente (diretor administrativo)
CPF 045.838.806-85

Endereço para correspondência: Praça Nossa senhora da Piedade, 119, na cidade de
Rochedo de Minas, MG, CEP: 36604-000
Telefone: OXX-32-32621294

Correio Eletrônico (e-mail)radiorochedo@hotmail.com
ATENÇÃO: Não se esqueça que também deverão ser encaminhados os seguintes documentos
de
cada dirigente:
Comprovação de que todos os seus dirigentes são brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez
anos e de que são maiores de 18 anos ou emancipados, mediante apresenta~o de cópia de
qualquer
um dos seguintes documentos:
- Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Reservista; Titulo de Eleitor; Carteira
Profissional; Cédula de Identidade; Certificado de naturalização expedido há mais de 10 anos e,
para os portugueses reconhecimento de igualdade de direitos civis ou prov_a_"d_e__rF~e"swi..~.~1];~i,ª.~".,."
c

perman~l~tEe .
P 'bl' d E '
SEH\I\ÇO
no BraSI, scntura u lca e manclpaçao.
Min\3I i ;'1:)
Não serão aceitos, a título de comprovação de maioridade e de nacionalidade os , ~m,~;Qt~~"
documentos:
: CJ"
a) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e,
b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
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Rochedo de Minas 19 de outubro de 2009

Declaração
Relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais, com o número do CPF,
numero do documento de identidade e órgão expedidor r endereço de residência ou domicilio,
bem como de todos os associados pessoas jurídicas, com o número do CNPJ, número de registro
no órgão competente e endereço da sede:
Associados:
JUAREZ DE SOUZA MENEZES, brasiltliro, solteiro, professor, CPF: 014767376-30, RG:
13007263, residente à praça Nossa Senhora da Piedade, 119 centro Rochedo de Minas MG CEP
36604-000,

EDINEIA DA CUNHA ROCHA, brasileira, divorciada, escrituraria, CPF: 750.907.166.-68
CTP: 11286 - Série: 0004 - MG. residente a Rua Antônio Augusto de Souza Lima 103 - Centro
Rochedo de Minas MG CEP: 36604-000
EDMAR DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, autônomo: CPF: 045838806-852
Digo: 045838806-85, RG: 12465632-SSP-MG residente à Rua Daniel de Araújo Porto N° 20
Bairro Sinval de Mattos Rochedo de Minas: CEP: 36604-000
SEBASTIÃO DUTRA CORRÊA, brasileiro, casado, CPF: 70116784687, RG: 4787738
SSPMG residente a Rua Josiano da Costa Oliveira, 25 - Bairro Sinval de Mattos1Rochedo de
Minas MG CEP: 36604-000
'
MESSIAS TASSE DOS SANTOS, Brasileiro, autônomo, CPF: 03615088670, RG10985842
SSPMG, residente à Rua, Praça Sebastião Gomes, nO 48, centro Rochedo de Minas CEP 36604000
EDSON DA CUNHA ROCHA, Brasileiro, casado, atendente comercial, CPF: 3341"~~2,?,§9,,º?,,m~._m""'~"'l
0
R~: 2795464, residente à Rua Maria Elena de castro, n 130, Bairro São Seb Sf':" v i8~R9c~erT:D[}?J\L ~
Minas CEP 36604-000

!

Min\';~é,';n

.... '" ,"" .'

eniêrç~~Jlli,COM\?I'<,\(,INt\L,
lA I

MARIA LUIZA GONÇALVES, Brasileira, solteira, auxiliar de
8119059720, RG: 073593055 SSPMG, residente à Rua Josiano da Costa Olive~a, nOl15:;lJe(ijtíQ'lü.
Sinval de Mattos Rochedo e minas CEP 36604-000
L~~

I :

ACAR )Associação Cultural dos Amigos Rochedenses), inscrita no CNPJ:
representante legal: Juarez de Souza Menezes

Representante Legal
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
Referente Ofício no_Lj_5_G_G_--,/O
Processon°

q IRADCO:MIDOS/SSCE-MC

53000,04,1 5'12../ Ôi

,C><t única entidade no local ou;

..
( )com concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em exigência,( ) instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
(_) Cumpridas integralmente - Processo instruído (1 a Fase) .
.
(_). C]lmprid~s parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
(_)C~mpridás integralmente - Processo instruído (2a Fase) - ENTIDADE HABILITADA

ObserYações:

Brasília, _ _/_ _/_ __

Analista responsáycl:,-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'._

SIAPE:.--'._---",--_ _ __
1!j-EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
(_) Cumpridas integralmente
'~umpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:

Observações:

A
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* CONTINUAÇÃO -

VERSO -r

DENOMINAÇÃO. FANTASIA: FLS.

14

~ ---,,-h__'d_"I..L-C_:ÚJ._HVL_-_,~_ _ _ _ _ _ __

DENÜMINAÇÃÜ:
CNPJ ~ FLS.

!

,10

ESTATUTO. SüCIAL - FLS. ';1;2

,a.. .,

g

ATA DE FUNDAÇÃÜ/CÜNS';fITmçÃQ -FLS. J.()

rCL
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ATA DE ALTERAÇÃOIDEFINIÇÃ.O DA DENOMINAÇÃO. -}?LS.
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MANDATO.:
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Brasília, fi /~

Oq

e«"n./'}d~ v0dd,.CJ~

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3 o andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasílialDF
Fone: (61) 3311-6177 - Fax: (61) 311-6617

Oficio n° S 8 Cf.2.

12009/RADCOMlDOS/SSCE-MC
Brasília,

A Sua Senhoria o Senhor
JUAREZ DE SOUZA MENEZES
ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
Praça Nossa Senhora da Piedade, nO 119, Centro
36604-000 - Rochedo de Minas - MG

j

1

'li
.: t.

de novembro de 2009.

~,

"

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. ° 53000.041512/08, na localidade
de Rochedo de Minas - MG, 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:
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:
a) Ata de Inclusão de novos associados, devidamente registrada, tendo em vista que
a entidade conta com apenas 7 (sete) associados, sendo que 3 (três) deles são dirigentes, o que O~
compromete o caráter comunitário da entidade;
b) Ata de Assembléia Geral para alteração estatutária, constan49. a alteração
estatutária abaixo elencada e devidamente averbada junto ao registro inicial do Esta'futo Social, no
Livro "A" do Registro de Pessoas Jurídicas ou microfilmado em Pessoas Jurídicas:
1 - substituição do termo "Operações" pelo tenno "Programação", no mi. 12 e na
alínea "c" do art. 13, tendo em vista que na Ata de Eleição datada de 19/1 0/2009 foi eleito o cargo 0\1.,
de Diretor de Programação, e não de Diretor de Operações.
c) prova de que a Sra. Edinéia da Cunha Rocha (Diretora de Programação) é
brasileira nata ou naturalizada há mais de dez anos e maior de dezoito anos ou emancipada (cópia
do RG ou Ce11idão de Casamento e CPF) , de acordo com ao subitem 7
'
"~~?J,,h'~T:&~':~'~
Complementar nO 0112004;
,_ ,,'~~'!~,it~'(,~':
""<!";\L',l,i,,,tiliuf,-~ ~

i

d) declaração, assinada pelo representante legal, de qUe~'9~FPS'r·SeU,"Sikfirn.gi\{;f1~L
residem na área da comunidade a ser atendida pela estação ou na áre t urbana,: d~ \l9cJ+w'ade~"
confonne o caso, de acordo com ao sub item 7.1, alínea "h" da Norma COn\plem~làdf'~1'/2004;\
,'\i
O"'"'r ,>
,
0

~

NF - DOS/SSCE-MC

•

II

......... -.-..__....._ ..~c

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 . etenninação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 0112004.
Atenciosamente,
/."'-:::

Carlos Alberto Freire Resenâe
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

NF - Proc. N° 53000.041512/08 - RADCOMIDOS/SSCE-MC
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Rochedo de Minas, 03 dezembro 2009
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Declaração

Eu Juarez de Souza Menezes, declaro para os devidos fins, que todos os dirigentes da ACAR
(Associáção' €ulrllfa!- dos -Amigós Róchedettses); i11Serita~rio' e~-rp:T~09-;402-. 06'4feO(H-99'~ fesideur- rnt áíea'
da comunidade a ser atendida pela estação ou na área urbana da localidade, de acordo com ao subitem 7.1,
alínea "h" da Norma complementar nO 01/2004

Representante legal:
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TELEFAX

(32) 326H 855
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República Feder at ,i va ,d o Brasil
E$TAOO DE MINA'S GERAIS
MUNIClplO DE ROCHJ;:.DO DE MINAS - DISTRITO DA CIDADE
. COMARCA DE sAo JOAO NEPOMUCENO

Luiz Geraldo Soares
,Escrivão de Paz

6

Oficial do Registro Civil

CERTIDÃO DE CASAMENTO
CERTIFICA que à fls89v.a90w.do livro n, ...,4:.....-...::B::.....-_de Registro Civil de Casamentos
sob o termo n. 763
W

consta que no' dia 2~ (vinte e três) de mai.o de 1.981 (mil no-

oentos e oitenta e um ) "HHHHH.HHHHI' àsl:;, 00 horas **·)l, .... 'It**"HHHHI-·'HI-* receberam-se

em matrimônio os nubentes: "JOsÉ REGINALDO nW'eONI e EDINEIA DA CuNHA ROCHA 11 ***-)jó

****.******.*.*.********.*.*.******.****.*********************************
******-X'*.Jj,,*,**,It'***'*1lí******·);f:jHHI-·iY.'*************1Hr****·****=l!·****·It*'X-***'H~-*-****-I<-.***

no dia 10

de junho ,HHH"lHHHH"liHHl!-*#de 19,-,4..:::8__ • filho de Alberto Detoni e de. Dona

,

Ela nascidanesta Cidade. de Rochedo d@ .Minas
no dia 24

'************"IH**-lH1-*-lH-lHH,-*')('*******

de março *iHl--lHI-"**iH'-*-I!HlH,Hí-de 19..=6:..::1=--_. filha de Sr8Ibastião Lope s da Rocha

e de Dona Lucy Duque da Ounha Rooha **iHHHI-**********'I.H!:.)HHHfll~-!!::l!:.~_***
Foram testemunhas no ato João Dan.elon Verone zzi.Nonninda D'etord. Danelon. Se.bas-

tião Costa. de Souza,Norrna Maria De.toni de Souza..Antonio Lopes dttRocl1a.Da.lva da Silva Rocha.Domingos PiNS Soares

~

ltllaria Au."{iliadora

Carpjj"u~ti

Mora..,

passando a nubente em virtude do presente casamento assinar-se! "EDINEIA DA CUNHA ROCHA D'E.,

TONI".*********.* •• *****.***** ••******************************.***********
Observações: À mar ,mdo 't~rino

r.'!1!lt

lílxtf.1

pa,ração JudiCial e iW Divórcio, a qual tra screvo

********.*** •• ***********.** ••••••• **

** •• ***.*****.* •• ***********.*** ••***********.****************
o

referido é verdade e dá fé, reportando-se ao próprio original
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Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
CARLOS QUINTINO DE MATOS VEIGA
TITULAR

SÉRGIO LUÍS BENETTI - CARLOS MURILO MAUAD VEIGA
SUBSTITUTOS
Comarca de São João Nepomuceno - MO - Rua Cel. José Dutra, nO 487, Oaleira, Loja nO 02 - TELEFAX: (32) 3261-1855 - CEP: 36.680-000

CARLOS QUINTINO DE MATOS VEIGA, 1° Tabelião de Notas, Oficial do Registro
Especial de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São João
Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo, na forma da Lei, etc. -

C E R T I F 1 C A,
atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo em seu Cartório o livro de Registro
Especial de Pessoas Jurídicas A, às fls. 01, registro n° 511, datado de 09/12/2009, verificou dele
constar o registro do EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO eçlas
averbações sob os nOs. de 05 e 06, do Edital de Convocação datado de 02/12/2009 e da Ata de
Inclusão de Novos Associados e Alteração dos Artigos 12 e 13 alínea "c", do Estatuto, datada de
03/12/2009. ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES - "ACAR",
com sede na Praça Nossa Senhora da Piedade, n° 119, Bairro Centro, na cidade de Rochedo de
MinaslMG, Cep: 36.604-000.

O referido é verdade e dá fé.
São João Nepomuceno, 09 de dezembro de 2009.
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES
ESTATUTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI
COMPLEMENTAR N° 01/2004 E ATUALCÓDIGO CIVIL

9612/98,

NORMA

ASSOCIAÇÃO ROCHEDENSES CULTURAL DOS AMIGOS
ESTATUTO SOCIAL
I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
M.lo - A doravante denominada (sigla} ACAB:, é uma entidade civil de direito privado, sem: fins
lucrativos, de duração indetenninada , de caráter cultural e social, de gestão comunitária, composta
por número ilimitado de associados e constituída pela união de moradores e representantes de
entidades da comunidade atendida, para fins não econômicos, do Município de Rochedo de Minas,
Estada Minas' Gerais', C0111' sede; fia: Praça Nossa Senhora da Piedade, N° 1:1:9, Bairro Centro-

Parágrafo Único - A(o) (sigla) ACAR tilízará c'omo denominação fantasia ROCHEDO FM e regerse-á pelas disposições deste estatuto e pelas leis vigentes no território nacional.
Art. 2°- A(O) ASSOCIAÇÃO ROCHEDENSES CULTURAL DOS AMIGOS
tem por objetivo EXECUTAR SERVIÇO DE RADIODIF,uSÃO COMUNITÁRIA, bel1~como:

I - beneficiar a comunidade com vistas a :
a} Dar oportunrda:de' a: difusãa de' ideias, elementos' de" culturl:t~ tra:diçõ'es' e"· hábitos' sod:a:is' da:
comunidade;
.x'
b) oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social;
c} prestar serviços de' utilidade' pública, il1tegrando:..se aos serviços de defesa civil, sempre que
necessário;
;1'
d) contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas,
de confonnidade com a legislação profissional vigente;
e} peyn:útir a: capacitaçãO' dos cidadãos 11:0 exercfcitJ do' direitO" de"expressão' da' forma mais acessível
possível.
II - respeitar eatender aos seguintes princípios:
a) preferêtlc1a das finalidades educativas artísticas culturais e' informativas e:t~.·.êne.'fíciQ~"qp~·',.:~'·'''·''''·''·'' '"'"""""~".\
.
."
. <:FR\liCi I POHL, j )
desenvolVImento geral da comumdade;
.
\"iri',,}r;n ,;;:~ (:.";
l
. b) promo~ão das ativ~dadesartísticas ejomalisticas na comunidade e da integração Jo.,~,:!A~!~~rQ~"f:ll;}.í
~
comumdade atendIda;
1
\",\,}i'
...• , '. ·l)lil \."
~
.
r,
~
c} respeitO' ao's' valores' éticos' e" sociais' da pessoa e" da' fa1nHia~ favorecendo' a ~1'rtegr,çi~J9Rs20'lO
~
membros da comunidade atendida;
'li
'
,
,
d) não, d~s~riminaç~o _de ra?a, religião, sexo, pre~e;~ncias sexuais, convicção polítpo-ideológicopartIdano e condlçao SOCIal nas relações comumtanas;

I

§ 1° É vedado o proselitismo de qualquer natureza, assim como qualquer discriminação política,
filosófica, racial, religiosa, sexual, de gênero ou de qualquer natureza na admissão dos associados;
§2° Será obrigatória a. plUralidade de opiniões e versão, de forma simultânea em matérias polêÍnicas,

na pfO'grmnaçã:O' crphlati'va: e' i1iforl'ITati'Va~ divulga1'l:d'O'~ 'Selnpre; as' diferentes' i1iterpreta~ções.
'dativas
aos fatos noticiados;
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§3° Qualquer cidadã'O da c'Omunidade beneficiada terá direit'O a emitir 'Opiniões s'Obre quais erMO
'assuntos abordados rrlt 'progra1'l'l:ação' da' emissora; beí'l'I' comO" marIÍfestar idéias~ propostas, Sl:lgestões~
reclamações 'Ou reivindicações, devend'O apenas 'Observar 'O m'Oment'O adequad'O da programaçã'O para
fazê-I'O, mediante pedid'O encaminhad'O à direçã'O resp'Onsável pela Rádi'O C'Omunitária .

<:~.

Art. 3° - Os dirigentes e ass'Ociad'Os nã'O resp'Onderã'O, nem mesm'O subsidiariamente, pelas 'Obrigações
cOlrtraídas pela Entidade, ressalvados 'Os casos em que' os di1'igentes' responderão por comprovada
culpa n'O desempenh'O de suas funções.
Art.4°- A receita da ASSOCIAÇÃO ROCHEDENSES CULTURAL DOS AMIGOS
será utilizada, única e exclusivamente, para a consecuçãO de suas finalidade's institucionâis e não será
admitida a remuneraçã'O de seus dirigentes pel'O exercíci'O de suas funções, bem c'Om'O a distribuiçã'O
de lucros (s'Obras), dividend'Os, vantagens 'Ou b'Onificações a qualquer d'Os seus ass'Ociad'Os 'Ou
dirigentes.

n - DOS ASSOCIADOS
,Art. 5° - Serã'O admitid'Os c'Om'O ass'Ociad'Os as pess'Oas físicas e jurídicas que tenham preenchid'O
f'Ormulári'O própri'O e admitidas em Assembléia Geral, c'Om residência 'Ou sede neste Municípi'O, desde
que se' comprometatn:' a respeitar'e" cumpriras' disp'Osiçõ'es' desteEstatuto~
Art.6° - A (sigla) ACAR. será c'Omp'Osta pelas seguintes categ'Orias de ass'Ociad'Os:
1- Fundad'Ores - f'Ormada p'Or t'Od'Os aqueles que assinaram a ata de fundaçã'O.
II - Contribuintes ou Efetivos - FORMAD:A:.8 POR TODAS AS PESSOAS DA COl\>fUNIDADE
QUE CONTRIBUlREM FINANCEIRAMENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DAEMISSORA
IH - H'On'Orári'Os - FORMADA POR PESSOAS QUE CONTRIBUEM COM O BEM ESTAR
DA COMUNIDADE, SE DESTACAM POR SlJAS ATMl}ADES~

Art. 7° - As c'Ontribuições d'Os ass'Ociad'Os serã'O reguladas em Assémbléia Geral.
Art. 8° - Sã'O direitos e deveres d'Os ass'Ociad'Os:
a) o direito de' voto e de concorrer às' eleições, podendo ser votados para: cargos diretiyos, desde que
atendam a'O disp'Ost'O n'O §2° d'O art. 12;
fi'
b) manter sua c'Ontribuiçã'O em dia , c'Onf'Orme estipulad'O pela AG.
\c) .....................
ó ............................................................................. ..

Art. 9° - Sã'O passíveis de puniçã'O temp'Orária 'Ou de exclusã'O definitiva d'O quadr'O s'Ocial, havend'O
justa causa, 'Os ass'Ociad'Os que infringirem este estatut'O, desde que sua transgressã'O seja indicada
mediante requeriment'O dirigid'O a diret'Oria que, frente a procedência da s'Olicitaçã'O, deverá submetêla à Assembléia Geral, convocada especialmente para este' fil11~ para: deliberação fundamentada,
assegurad'O 'O ampl'O direit'O de defesa d'O ass'Ociad'O em questã'O.

m - DOS ORGÃOS

E .DE SEU FUNCIONAMENTO
Art. te} - São orgãos da C'O} ACKR:

a) Assembléia Geral;
b) Diret'Oria;
c) C'Onselh'O Comunitári'O

i 1 lir
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Art. 11 - A Assembléia Geral, órgã'O máxim'O de deliberaçã'O da( 'O) ACAR, será nC(5'i1.1]5óstã'põr-Sê-;i;-""
ass'Ociad'Os, e 'Oc'Orrerá 'Ordinariamente a cada an'O, n'O dia 14 d'O mês de OUTUBRO para avaliaçã'O e
prestaçã'O de c'Ontas da Diret'Oria, discussã'O e aprovaçã'O de planós, projet'Os e assunt'Os gerais. Qeverá
ordinarÍamente, OC01'1'er' Cf cada' 2 (DOIS} Irfto(s} para' eleiçãO" da Diretm'ta' e' do' Conselho' Comtmitário'
e extra'Ordinariamente p'Oderá ser c'Onv'Ocada para destituição d'Os dirigentes e altera
tária,
respeitandQ,-se 'O disp'Ost'O n'O §1°.
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§ 10 - A AG poderá ser convocada extraordinariamente pela maioria da diretoria, por um te "~ dMP
associados fundadores ou; TIO' 1'i'1:ínirtro'~ um' quinto" dos' associados <colaboradores O'U' efetivO's}; ~
discussão e decisão relativa a assuntos de interesse geral. Quando a deliberação se relacionar a
destituição de dirigentes ou alteração estatutária será exigido o voto concorde de dois terços dos
pr~sentes à Assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em
primeira cO'nvO'caçãO', sem a maiO'ria absO'luta dos associados~ ou com pelo menos de um terço nas
convocações seguintes.
r

s9

§2° - A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de óito dias, através de edital ou
C'Õ1t1'U1'l:1ca'd0' anxadct na sede' da' ACAR e' estúdio~ he'ftI C01'i'1:{)" na sede' das' e'ntidades que compõertl' o'
Conselho Comunitário e com divulgação através de pelo menos quatro chamadas diárias durante a
programação da emissora, devendo conter data, hora, local e pauta da reunião.
§3° - A AG deliberará em primeira convocação somente com metade mais um dos associados aptos a
votar e, em segunda convocaçãO'; trinta minutO's após com qualquer númerO' de associados aptos' a
votar, respeitadas as disposições dispostas no §1o.
§4° - A AG convocada para fins eleitorais, alienação de bens imóveis ou móveis ou extinção da
entidade:, deverá ser' convocada co:m trinta:' dias' de'
êrntecedência'
e' deliberará confO'nne' este estatutO",
,
,'
mediante voto dos associados em dia com suas obrigações sociais filiados a pelo menos seis meses,
respeitadas as disposições dispostas no § 10.

Art. 12 - A Diretoria da(a) ACAR, órgão executivo e administrativo, será composta por um Diretor
Geral, um DiretO'r Administrativo e um DiretO'r de prO'gramação; eleitO's em Assembléia Geral para
um mandato de 2 (DOIS) anos, pennitida a reeleição.
§10 - A Diretoria da(a) ACAR poderá ser substituída, para finalização do mandato, no todo ou em
purte, fllediante' decisãO' em Assembléia- Geral, respeitadas' as' dispcrslções' dispostas na § lQ~
§ 20 - Apenas farão parte da Diretoria brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos e
maiores de 18 anos ou emancipados, cujas residências sejam situadas na área dª comunidade

atendida e' ainda, tais dil'igentes nãO' poderão estar no exercida de mandatO' eletiva quê' lhes assegure
imunidade parlamentar ou função da qual decorra foro especial.

Art. 13 - São atribuições:
I )- Da DiretO'ria:
a) Administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da entidade.
b) Convocar as reuniões e Assembléias Gerais;
c) Representar a(a) ACAR em atos públicos ou internos.
d) Realizar todos atos necessários aO' desenvolvimentO' da- ACAR .
e) Apresentar relatório anual a Assembléia Geral, acerca do Balanço Patrimonial ~n:~mitQI:rõ~:ae:"~';';:\~';~,:~:;'''1
Atividades;
f) Prestar as contas ao final de .cada exercício financeiro.
('.I", "
g) DesenvO'lver e promover o' intercâmbiO" com a comunidade e'entidades' afins
: .,
h) Criar e instalar serviços e Departamentos para a realização e desenvolvimentos das fin~li<iiadd:HtliiO'lO
entidade;
i) Alienar, decidir sobre aquisição
autorizaçãO' da Assembléia Geral;
lI) De cada dirigente: ,
a) Ao Presidente cómpete: representar a ACAR, passiva e ativa, judicial e e

clalmente,
coordenar e' presidir' as reuniões da' diretoria; assinm" contra:tO's~ ajustes' ou convêniO's de' rnteress
da assgciação, movimentar conta bancária conjunta da entidade com os demais responsáveis,
votar e deter o voto de desempate nas deliberações da diretoria e em Assembléia Geral; praticar
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todos os atos necessários à administração da entidade, organizar seus serviços e Departamel~;:;"""-
participar e' presidir às reur.dões dO' CO'nselhO" C011'Utnitário';
-b) Ao Diretor Administrativo compete: gerir as atividades administrativas e financeiras da entidade,
dirigir e supervisionar todos os serviços de escritório da associação, assinar conta conjunta com
os demais responsáveis e assinar com' o Presidente todos documentos concernentes a vida
financeira: da( a)' ACAR, secretariar as reuniões da diretoria; lavrar as atas~ ter soh sua' guarda O'S
livros, atas e pareceres da entidade, bem como todos os documentos relativos a tesouraria e
secretaria, dirigir e supervisionar os serviços da tesouraria e da secretaria, organizar e manter a
escrituração do movimento econômico financeiro da entidade;
c) Ao Diretor de prO'gramação CíYfflpete:' i1'l'l:plclne1'l:tar- e' supervisionar todos' O'S aspectO'S'
concernentes a execução do serviço de radiodifusão comunitária,.relativamente aos seus aspectos
legais, técnicos e qualitativos, gerir e captar os recursos advindos de patrocínio sob fonna de
apoio cultural, bem como supervisionar e ter sob sua guarda, todO' o patrimônio considerado no
âmbitO' das O'perações relativas aO' serviçO' de radiO'difusão; prO'mover a integraçãO' da comlmidade
com o serviço prestado;
Art. 14 - O Conselho Comunitário, eleito em Assembléia Geral para mandato igual ao da Diretoria,
sedt composto por; 110' mfnilTtO~ cincO' pessoas' represe"rttal'l:tes" de' ei'l:tidades' da comunidade loca}~ tais
como associações de classe, beneméritas,' religiosas ou de moradores, desde que legalmente
instituídas', com o objetivo de acompanhar a programação da emissora, com vista ao atendimento do
interesse exclusivo da comunidade.
Parágrafo único - O Conselho Comunitário deverá organizar-se através de seu regimento interno e
cumprirá as atribuições definidas pela legislação vigente sobre o serviço de radiodifusão comunitária,
devendo periodicamente elaborar relatório resumido contendo a descrição da grade de programação,
bel'1'1' cO'mo sua avaliaçã<'Y.
IV - DAS ELEIÇÕES

""

Art. 15 - As chapas para a diretoria estarão aptas, se entregues até três dias antes da Assembléia Geral
de eleiçãO', por requerimentO' a CO'missãO' eleitoral, acO'mpanhada de'l1oni:inata cO'mpleta e pelO' devido
expresso consentimento de seus membros bem como do referendum de, no mínimof;um décimo de
associados aptos a votar.
1"
, §1o - É vedada a participação de associados em mais de uma chapa, bem como o voto cumulativo ou

por procuração.

i'~

§2° - A diretoria será fon:nada pela chapa que alcançar a maioria dos votos ou de acordo com a
proporcionalidade dos votos obtidos por cada chapa, desde que obtido o mínimo de vinte por cento ~:i~,~
dos. V?~.os validos totalizados no processo eleítoraI. A escolha do critério para cont ,::,EN~fte8\:~~'~'~.J~.·"~t~f}.C~\,
no llllCIO da AG.
.
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s I:
..
.
,

J'

V -DAPROGRAMAÇÃO

, .
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"l'('l'

dttf"',

~6 A, programaçã~ ~'~emis.sora, deverá r~sp~itar todos o~ pr.incípios e nJpnas (jii$pg$j~~ ,1$10
leglslaçao VIgente no teITltono naCIOnal sobre radIOd1fusão comurutana.
f,.',

Art:

N-

Parágrafo único - Será vedada a transferência da outorga
situações de guerra, calamidade pública, epidemias e' as
Executivo, Judiciário e Legislativo, definidas em leis.
arrendamento da emissora do Serviço de Radiodifusão
programação.

" "

1(

Ji""

e a formação de relos,êxceltiãdáSã;trans11'.tÍssões O'brigatórias dos Poderes
Também será vedada a cessão ou
Comunitária ou de horário

VI - DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO
Art, 17 :, O Patrimônio e Receita da(a) ACAR será composto pelas contribul~iç~õieegSSSÕoccliinTIr&~yJjàs
pela Assembléia Geral, pelas doações, auxílios e subvenções, pelos bens móveis ou imóveis, pelas
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'rendas e juros de depósitos bancários e aplicação financeira, pelos saldos de exercícios finan~e~
anteriores transferidos para a conta patriniOmal; por valores adv1ndos de' suas atividades
comunitárias, bem como por aqueles decorrentes do patrocínio sob forma de apoio cultural.
Pl:\,rágrafo Único - Toda receita ou despesa deverá ser aprovada pela diretoria e nenhum membro de

seu quadrtl diretivo será remunerado.

vn - DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO
Art. 18 - Este estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, por deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária, especialmente convocada para este' fim; setldo' exigidO" o voto concorde de dois
terços dos presentes à Assembléia, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a
maioria absoluta dos associados, ou com pelo menos de um terço nas convocações seguintes.
Art. 19° -

A dísssolução da(a) ACAR ocorrerá segundo decisão de Assembléia Geral,

e o

remanescente de seu patrimônÍo líquido, será destinado a entidade' de :fins nãO' econômicos congênere,
definida na Assembléia.
VllI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 - Os casos omissos neste estatuto serão reSolvidos pela diretoria, com recurso a AG, peto
associado que se achar prejudicado.
Art. 21 - As mudanças no presente estatuto no art, 12 e na alínea "e" do art 13 foi aprovado na AG
de 03 de Dezembro de 2009 e entra em vigor na data de' sua inscrição 110 registro de pessoas
jurídicas, averbando-se a este registro todas as alterações por {R'(IffijtSij~

t::GISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA8
FICtAL: Carlos Quintino de Matos Veiga
OMARCA DE sAO JOÃO NEPOMUCENO - MG

Certidão

EX\.! 43822

~fic. haver re9istrado&xirlB.:t&~~.
'A9~_~<
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Rochedo de Minas 03, de Deiginbro de 2009
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Edital de convocação

Presidente Juarez de Souza Menezes convoca todos os residentes da localidade para participarem da
assembléia a ser realizada aos 02 dias á6 íiiês de Bezel'übrode 2009, eotl1 início às' 18:30 horas em
primeini convocação, e meia hora depois em segunda convocação, praça Nossa Senhora da Piedade, 119,
centro Rochedo de Minas, Cep: 36604-000 conforme abaixo. Para deliberar o seguinte assunto:

o1- Ata de inclusão de novos associados
02- Ata de assembléia geral para alteração estatutária
03- Declaração de que todos os dirigentes residem na área da comupidade
04- Prova de que Sra Edineia da Cunha Rocha é brasileira nata
livro

Kochedo de Minas 02 de Dezembro 2009

~epresentante

Legal:

di

dia do mês de dezembro do ano de 2009 em atendimento ao oficio 5892. Reuniram-se no local provi;óno
destinado às reuniões, à praça de Nossa Senhora da Piedade. 119 centro Rochedo de Minas CEP: 36604000. Encontravam-se presentes membros da comunidade. Em conformidade com as disposições legais e
com o que nos solicitados foi (votado) por unanimidade a inclusão dos NOVOS associados para compor a
Associação Cultural dos Amigos Rochedenses- ACAR; os seguintes: Maria Aparecida Pimentel,
brasileira, casada, professora, residente a Rua José pereira Soares 36, CEP: 36604-000 Bairro São
Sebastião, CPF 626.815.406-15, RG MG 12.107.062; João Batista dos Santos, brasileiro, casado,
autônomo, residente a Rua José pereira Soares 36, CEP: 36604-000 Bairro São Sebastião, CPF
738.228.386-40, RG M5.740.085, Regina Coele de Matos Corrêa, brasileira, solteira, aposentada,
residente a Rua João Batista Bignoto, 54, Bairro Sinval de Matos Rochedo de Minas CEP: 36604-000,
CPF: 334.242.766-14, RG MG-2.229.133; Mareio da Silva Ferreira, brasileiro, solteiro, autônomo,
residente a Rua projetada, 54, lote 2, quadra 4 Rochedo de Minas, CEP 36604-000, CPF 087.481.506-14,
GR MG 15.834.184. E os demais já eleitos membros da Associação Cultural dos Amigos RochedensesACAR desde o inicio da fundação, da ata do dia 14 de Outubro de 2007. Sebastião Dutra Corrêa,
brasileiro, casado, residente a Rua Josiano da Costa Oliveira, 25 - Bairro Sinval de Mattos Rochedo de
Minas, CEP 36604-000, CPF: 70116784687, RG: 4787738 SSPMG, Messias Tasse dos Santos,
Brasi1~iro,

autônomo, residente à Rua, Praça Sebastião Gomes, n° 48, centro Rochedo de Minas CEP

36604-000, CPF: 03615088670, RG10985842 SSPMG,
Edson da Cunha Rocha, Brasileiro, casado, atendente comercial, residente à Rua Maria Elena de castro,
n0130, Bairro São Sebastião Rochedo de Minas CEP 36604-000, CPF: 33419205600, RG: 2795464,
Maria Luiza Gonçalves, Brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, residente à RuâiJosiano da Costa
Oliveira, n° 152, Bairro Sinval de Mattos Rochedo e minas CEP 36604-000, CPF: 8119059720, RG:
073593055 SSPMG. Não tendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus deu por encerrado a reunião e
eu Juarez de Souza Menezes, mandei lavrar a presente ata que depois de lida e achada conforme vai
assinada por todos os presentes: Maria Aparecida Pimentel, João Batista dos Santos, Regina Coele de
Matos Corrêa, Marcio da Silva Ferreira e Edineia da Cunha Rocha. Em contin
realizado em assembléia geral a alteração estatutária do termo OPE
PROGRAMAÇÃO, constado no Estatuto Social, no Art. 12 e na línea "c"
inconformidade com a ata de eleição datada de 19 de outubro de 2009. Em anex· seguê &\ dl:.W1:h1i~htaçã
provando que. a 3m Edineia da Cunha Rocha" Brasilena nataconfonne

certi~ de "cas~~_,~~

89v.a 90ev. do livro n° 4-B de Registro Civil de casamento sob o termo 763, do diãZ:f(vinte e três) de
maio de 1981 (mil novecentos e oitenta e um) RG na. 599.493; CPF 750.907.166-68; CTP 11286 - Série
0004. Não tendo mais

nada a ser tratado em ata em nOme de Deus deu por encerrado a sessão (reunião) e

assinada por todos os membros presentes: Maria Aparecida Pimentel, João Batista dos Santos, Regina
Coele de Matos Correa, Marcio da Silva Ferreira, Messias Tasse dos Santos, Edson da Cunha Rocha,
Maria Luiza Gonçalves, Sebastião Dutra Corrêa, Edineia da Cunha Rocha, Edmar dos Santos Oliveira e
Juarez de Souza Menezes

Declaro para os devidos fins que esta via confere com a original lavrada em livro próprio. No endereço:
Praça Nossa Senhora da Piedade, 119 centro Rochedo de Minas datada 03 de Dezembro 2009.

Representante Legal:
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.041512/08

Entidade: .

ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

Aviso:

30

Localidade/U F:

Publicação:

12/05/2009

Prazo:

COORDENADAS

290.

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

21S3749

21S3747

Longitude

43W0102

43W0111

I

Distância A:B
(IBGE)

0.27

Processo

I

I

Canal:

26/06/2009

1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

I

Sim

Morro do Cruzeiro, s/n°,

2.1.

Endereço do Studio

Morro do Cruzeiro, s/n°,

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

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

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

6.

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

Não

7.

Declaração do representante legal da entidade relativa ao item 6,7, IX da Norma 02/98.

Sim

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?

10.

Endereço da Sede Administrativa da Emissora

VIÁVEL
,.

l
I

Praca Senhora da Piedade,n

o

Sim

SF.W!I~n r:iEi~:C::J

119, Centro

'.\[111'1':"\"

11.

Este endereço está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

12.

Conclusão da Análise

.:

Em relação a primeira análise técnica, o processo encontra-se instruído .Pedir projeto técnico

n
~
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Regina Aparecida Monteiro.
(Analista)
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ANALISE DE ATENDIMENTO DE EXIGENCIAS
,

,

Referente Ofício n°

,

''''7

j j 12-

Processon° 53000. 0"14 5,1 ~1 /

/O

(1

,

IRADCOMIDOS/SSCE-MC

Dl

~nica entidade no local ou;
'( )coni concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em exigência,( ) instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: "
«(~J Cumpridas integralmente - Processo .instruído (la Fase) .
,
(_},CJlmprid<,lS parcialmente, restando a apr~sentação da seguinte documentação abaixo descrita:
, (_) 'C'umpridas integralmente - Processo instruído (2a Fase) - ENTIDADE HABILITADA

Brasília, ~

OI /

lo

An~lista

responsáveI:. _ _...;-v'---=-_ _ _ _ _ _ _ _-"--_

EXIGÊNCIAS ,JURIDICAS:
,:~Cumpridas integralmente

,
(_) Cumpridas paíci~lmente, restando a apresentação da seguinte documentação:
Observações:
-+-

~{Ii-V)ll.-'·U.(. i

I'
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,
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* CONTINUAÇÃO -

VERSO ~
,

,

DENOMINAÇÃO FANTASIA: FLS.

'1/-{

-

()_~,t_'r:h_-w_·
=-,_fm
__' ~_________

_J
____

DENOMINAÇÃO:

/

..

CNPJ-FLS. ,40
ESTATUTO. SOCIAL - FLS.9'O

,CL

!Jf-../

ATA DE FUNDAÇÃO/CONS~ITUIÇÃO -FLS. 020

,ê-l

c;l.cZ

ATA DE ALTERAÇÃO/DEFINIÇÃ.O DA DENOMINAÇÃO -~LS.

,.

DI~ÇORIA: VÁLIDA- ATÉ:~/;/O
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MANDATO:

2 ANOS -:- ART. _

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
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) 3311-6617

Ofício nO 05

/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC
de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor
JUAREZ DE SOUZA MENEZES
Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
Praça Senhora da Piedade, n° 119, Centro
36604 - 000 - Rochedo de Minas - MG
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. ° 53000041512/08, na localidade
de Rochedo de Minas - MG, 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:
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

A documentação elencada no subitem 12.1 e suas alíneas da Norma
Complementar 01/2004, aprovada pela Portaria nO 103, de 23/01/04, ou seja o Projeto Técnico,
.
que consiste da seguinte documentação:
l.Formulário de Informações Técnicas, devidamente preenchido e assinado pelo
Engenheiro responsável, contendo as características técnicas de instalação e operaç~ pretendidas
para a estação do RadCom., conforme disposto no subitem 12.1 alínea "a".

2. declaração firmada pelo representante legal da entidade, conforme disposto no
subitem 12.1, alínea "b" e sub alíneas "b.l" e "b.2" da Norma Complementar 0112004 , ou seja:

a.l) declaração de que na ocorrência de interferências prejudici~a~is~ca~~i,í;l,Qa~p~"ta<w··:~~'.
estação, interromperá imediatamente suas transmissões até que essas sejam sana §.:;P.\IIÇO
Mini",~'

a.2) declaração de que na ocorrência de interferências indesejáv is causadas
estação, caso essas não sejam sanadas no prazo estipulado pela ANATEL, iAterromper~, ~~a~ 'I"
transmissões;
1 L, Juj'~ i.OIO
f:

2. planta de arruamento em escala compatível com a área da loc4id_a.§_e.._º~tQ. D~""~~~~,".-·
outorga, e que permita a visualização do nome das ruas, assinalando o local de instalação do
RAM - DOS/SSCE-MC
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sistema irradiante, de modo a constar coordenadas geográficas, o traçado de circunferência de até
()'S,' _.
um quilômetro de raio, que delimita a área abrangida pelo contorno de 91 dB~, o local da sede da '..
entidade. Em conforme disposto no subitem 12.1, alínea "c" da Norma Complementar 01/2004;
3. diagrama de irradiação horizontal da antena transmissora, emitido pelo fabricante,
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 8 do formulário de informações técnicas.
4. 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 sub item 12.1, alínea "e"
da Norma Complementar 01/2004;
5. 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 01/2004;
6. 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 91dB~l 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 01/2004;
7. 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.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias licontados 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 íleterminação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 01/2004.

Atenciosamen~
Jl

Carlos Alberto Freire Rese,
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

RAM - Proc. N° 53000041512/08 - RADCOM/DOS/SSCE-MC
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ACAR "ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES
fiJ

Praça Senhora da Piedade, 119

(ff!f!fJfflf~ !F.i~J fIJ
Centro

Rochedo de Minas - MG

Rochedo de Minas - MG, 04 de Fevereiro de 2010.

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

?li IN!!ní:Rlo elA 8 COM Ut·lIC.';. Ç='JEB
8R.il.8rLI.~.• DF

fi3000 llO'lH4/20'1O-40

A/C Dr. Carlos Alberto Freire Resende
Localidade
Assunto

Rochedo de Minas - MG
Projeto Técnico - RadCom

Processo nO.
Ofício nO.

53000.041512/2008
65/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC

Prezado Senhor,

A ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES, pleiteante da outorga
do Serviço de Radiodifusão Comunitária nesta localidade, nas coordenadas 21° (S)37' 49" e
43° (W) 01' 02" I vem mui respeitosamente encaminhar àV.S.as a documentação solicitada em
seu ofício supracitado, como segue:

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:
1. Documentação elencada no subitem 12.1 e suas alíneas da Norma 01/2004, aprovada
pela Portaria nO. 103, de 23/01/2004, ou seja, o Projeto Técnico.

Atenciosamente,

DOCUMENTO ANEXADO
NESTA DATA

.,'

..

PROJET
,
TECNICO
Norma 01/2004 - RADCOM

ACAR-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS
ROCHEDENSES

Processo n° 53000.041512/2008

Engº Eusébio Leonel Gonçalves
Tel.: (11) 3739-3244
eusebioleonel@gmail.com
li
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SeCretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica -Departamento de Outorga de Serviço-s~. ..
il
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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

l-SERVIÇO
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA -RadCom

REGISTRO FISTEL
I I I I I I I I I
2-

I- I

USO EXCLUSIVO DA ANATEL

3- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMINAÇÃO SOCIAL
IAlcIAIRI-IAI SISlolcl I IAlçlÃlol ICIUILITlulRIAIL I IDIOI SI IAIMI I IGIOI
DENOMINAÇÃO SOCIAL (CONTINUAÇÃO)
CNPJ
I,--s-,-I--,-IR---Jl0-,--1
c-' c-l.,.1H--!I_E.J.D
-I. .I. .E--LI_N.J. S
-I. .I. .E--LI_s.L-I-1-1-,-1--,--1-1-.1- 1. 1- 11 IO1914lo 121 O16 141OIOI01 119131
DENOMINAÇÃO DE FANTASIA
IRlolclHIEIDlol IFIMI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
4- ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
LOGRADOURO
,
IpIR/A/çl'AI ISIE/NIHloIRIAI IDIAI Ipl I IEIDIAIDIEI 1111191
LOGRADOURO (CONTINUAÇÃO)
BAIRRO
I I I I I I I I I I I I I I INI·olvIAI
IRlolclHIEIDlol I I I
I I
.
00
IRlolclHIEIDlol IDIEI IMI I INIAI si I I I I I I I I I I I I I I I IMIGI
CEP
FONE
FAX
I3I6I6IOI4I - IOIO101 I3I2I - I8I4I2I2I - I5 I3I9111 I I I I I I I I I I I I I
E-MAIL
leldlmlalrlslol@lmlslnl·lclo/ml I I I I I I I I I I I I I1 I I
I
5 - LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR, SISTEMA IRRADIANTE E.ESTÚDIO
LOGRADOURO
IMlolRIRlol IDlol IclRlulzlElllRlol Isl/lNI I I I I I I I I I I I
BAIRRO
CIDADE
INlolvlAI IRIOlclHIEIDlol I I I I, I I I IRlolclHIEIDlol 'IDIEI IMI IINI
CIDADE (CONTINUAÇÃO)
UF
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
IAlsl I I 11 l I I I I IIMIGI 1211 o I317'1419"I(S)11413°1011'1012"1(W)1
f:
6- TRANSMISSOR
FABRICANTE
ITIElclLIAIRI IEIQlul IIp.1 IEILIEITIRlolNI I Iclol si ILITlnlAI I I I I I
MODELO
POTÊNCIA
CERTIFICAÇÃO- SITAR
ITIEIC11 11 131 I I I I IO12151 , IOI Watts 14 161818 IO131wlwlwl OI 31 4151
7- ANTENA/TORRE
FABRICANTE DA ANTENA
MODELO
/A/N/TIEIN/Alsl IEILIE/cIT/RII/L/ I I I I I I I IpITI-ll/Ojol I I I
a~

;

GANHO max (Gt)

ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO

ALTURA DA TORRE

10101,101dB
13101, 101m
1010/3101,IOlm
8- LINHA DE TRANSMISSÃO
FABRICANTE
IKIMlpl-IRIFlsl IBIRIAlslIILI I I I I I I I I
COMPRlMENTO(L)
ATENUAÇÃO EM 100 m (AL)
PERDAS NA LINHA (PL)
I3I 5 I , IO~etros IOI4I , I 2I 2IdB
IO11 I , I 4I8IdB
Perdas na linha (PL)=L.AL
100

10

Eficiência da linha (EF) =10 .

9 - POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA (ERP)
ERP ~dBk)=lO log (pt. Ght.Gvt. 11 ) = 10 log (0.025 x 1.00 x 1.00 x 0,71) = -17,51 dBk
Pt ... Potência do transmissor, em kW.
Ght ... Ganho da antena, no plano horizontal, em vezes.
Gvt ... Ganho da antena, no plano vertical, em vezes.
11
... Eficiência da linha de transmissão

Obs.: A potência efetiva irradiada (ERP) por emissora do RadCom deverá ser igualou inferior a 25
Watts.
10 - INTENSIDADE DE CAMPO NO LIMITE DA ÁREA DE SERVIÇO
E(dB!-t) = 107 + ERP(dBk) - 20 log d (km)
ERP" potência efetiva irradiada
d .. distância da antena transmissora ao limite da área de serviço (raio da área de serviço)
E(dB!-t):= 107 + (-17,51) - 20 log 1,00 := 89,49 dB!-t
(Obs.: O máximo valor de intensidade de campo no limite da área de serviço será de 91 dB!-t.)
11- OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE·

12 - DADOS DO ENGENHEIRO PROJETISTA
NOME COMPLETO
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101610111117131417111
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ENDEREÇ9 (CONTlNUAÇÃO~
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ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES
til

Praça Senhora da Piedade, 119

r:ff!f!fJff!iI) fFJ~J rI}
Centro

Rochedo de Minas - MG

DECLARAÇÃO

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

Conforme previsto no Inciso "b" do sub ftem 12.1 da Norma Complementar 01/2004, referente
ao Serviço de Radiodifusão Comunitária, declaro que a ACAR • ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DOS AMIGOS ROCHEDENSES:

A) Na ocorrência de interferências prejudiciais causadas por nossa estação, interromperemos
imediatamente nossas transmissões até que os problemas sejam sanados;
B) Na ocorrência de interferências indesejáveis causadas por nossa estação, caso estas não
sejam sanadas no prazo estipulado pela ANATEL, interromperemos nossas transmissões.

Rochedo de Minas - MG, 04 de Fevereiro de 2010.

Atenciosamente,

arez de Souza Menezes
Presidente
CPF nO 014.767.376-30

Modelo dá AD.t~naT '
G:n~(j'Mabiili~;

>

"PT-t09FM

O,~=O;dBd.!cc·

DIAGRAMA DE IRRADIAÇÃO

N.V.

N.V

M.....
DIAGRAMA HORIZONTAL

DIAGRAMA, ,.,ERTlCAL

I

Eng O Eusébio Leonel Gonçalves
Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 420 São Paulo-SP CEP 05536-000
'li' (11) 3739-3244/ 3773-8046
!8J eusebioleonel@gmail.com

J

ANTENA VERTICAL
DE 1/4 DE ONDA
COM PLANO TERRA
IMPEOANCIA NOMINAL: 60 O
IRRAOIAÇAo: OMNIDIRECIONAI.
RELAÇÃO DE ONDAS ESTACIONARIAS: <1,5:1 na frequ6ncla
desíntonía
poreNCIA MÁXIMA: 300 WatIs
GANHO: unltttrlo
CONECTOR: TIpo UHF flmea
FIXAÇAo: pant maJJtro d, 3$ mm atá 60 mm P'
CONSTRUloA EM ALUMINIO E I.ATAo
RESlST~NCIA AO VENTO: até 120 Kmlh
13$$0: 1,0
EMBALAGEM: Caixa de pape/'o

UH" 1a

Ir,

RELAçAo DE PEÇAS

REF,

4
r--i

6
6
5

I

li

.i~ ~L

I

7
7

__ I1o!ó!1<:;---t
mas ro

DEsCRJÇAO

QUANT,

1

BASE • AJ. fundido

1

1.

HASTE Irmdlllntlt. Vargalhlo Latlo ai. 1/4"

1

1b

Coneclw· Tipo UHF flmaa

1

2

PLANO TERRA· Vergalhllo ai. 1/4"

10

3

PARAFUSO

3

4

TUBO para flxaçlo ~ AI. 1-1/4"

1

6

SUPORTE da flxaçlo - Perfll ai.

2

G

PamfullO oab. e\lXl. 3116" )( 318"

2

7
7

GllI/11PQ U 01 porOO$ e arruelas - Ayo galv.

2

ElIquema de n'oOntagem

1

de

--<"_:;I 1" até 2h1/2':0
(não fornecido)

alimentação QOm cabo
coaxial de 50 ohms
(nAo fornecido)

DETALHE DE FIXAÇÃO
OPCIONAL
TABELA DE A.,JUSTE

FREQueNCIA

'ti"

··T"

FREQueNcIA

"H"

"T"

B7,5MH:z;
86,OMHz:
OO,OMHz:
ro,OMHz
91,OMHz:
92,OMHz
93,OMHz
94,OMHz
95,OMHz
96,OMHz
97,OMHz

fl11mm
S11mm
EI02mm
Mmm
7.B4mm
776rnm
7B7mm
7!Bmm

B32mm
B32mm
B:l2mm
813mm

l36,OMHz
ae,OMHz
100,0 MH2:
'101,OMHz
102,OMHz
103,OMHz
104,OMHz
106,OMHz
106,OMHz
107,OMHz
1OS,OMHz

~1'Ml

7211'Ml

747mm
739mm

714mm
7rJ7mm

732mm
725mm

700mm

718mm
711mm

761mm

7:43mm
13emrn

I!04mm
796mm
787mm
779mm

770rrm
762rrm
755rrm

e93rrm
eserrm

7041'(1ll

&Qmm

ESTmm

673mrn

EElOnm

I!H/mrn
ea1mm

678mm

e84mm

Rua. Chllma.ntá, 383· CEP 03127.()OO -São Paulo -SP
Tel./ FAX: (11)6121:1-0055 e-lTl3l1: electrll@electrll.com.br
VIsite noasa Home page: http://www••factril.r::om.br
C.N.P.J.: 60.698.331/0001'()S
Indústria Brasileira

\
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DECLARACÃO

Conforme previsto no subitem 12.1, alínea "e" da Norma Complementar nO
01/2004 do Serviço de Radiodifusão Comunitária, declaro que as cotas do
terreno, local previsto para inst2!lação do sistema irradiante, situado no
Morro do Cruzeiro, s/n

-

Rochedo de Minas - MG , proposto pela

ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses,
condições exigidas no subitem 18.2.7.1, da mesma Norma..

São Paulo, 04 de Fe ereiro de 2010.

\

Eng O Eusébio Leonel Gonçalves
Rua Carlos L1sdegno Carluccl, 420 São Paulo-SP CEP 05536-000
'ir (11) 3739-3244/3773-8046
[8] eusebioleonel@gmail.com

atendem às

DECLARAÇÃO

Conforme previsto no subitem 12.1, alínea "f" da Norma Complementar nO
01/2004 do Serviço de Radiodifusão Comunitária, declaro a inexistência de
aeródromos na localidade prevista para instalação dos sistema irradiante da
estação de RADCOM, proposta pela ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DOS AMIGOS ROCHEDENSES.

São Paulo, 04 de

Eng O Euséblo Leonel Gonçalves
Rua Carlos Llsdegno Carlucol, 420 São Paulo-SP CEP 05536-000
fi (11) 3739-3244 f 3773·8046
1:81 eusebloleonel@gmail.com

Norma 01/2004 - Item 12.1.g
Processo nO 53000.041512/08

PARECER CONCLUSIVO

As instalações da estação de RadCom proposta pela ACAR - ASSOCIAÇÃO
CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES, CNPJ

com

sede na cidade de

ROCHEDO

DE

nO

09.402.064/0001-93,

MINAS

-

MG,

atendem

criteriosa mente todas as exigências'técnicas em vigor aplicáveis ao Serviço
de Radiodifusão Comunitária, e, o contorno de 91 dBI-! da emissora
encontra~se

delimitado pela circunferência de raio igual a 01 km., tendo

como centro seu sistema irradiante.

São Paulo, 04 de

e 2010.
\

SEI~\!IC;{l
r\~)~·I;::·/

:1 4

Eng O Eusébio Leonel Gonçalves
Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 420 São Paulo-SP CEP 05536-000
iZ' (11) 3739-3244/3773-8046
r8l eusebioleonel@gmall.com

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Te!.: 0800 17 18 11

92221220100354562
PROFISSIONAL

- VINCULADA A ART NO

- TIPO DE CONTRATADO
Pessoa Frslca

- NO DE REGISTRO NO CREA
- CGC/CNPJ

dos orgaos

Sao Paulo

04/02/2010
Obs:
- O comprovante deverá ser anexado
- A ART deverá ser devidamente a:'::iIflI:tI:Ja
- Linha digitáve/:

ti! ,BANCO DO BRASIL

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8
Nosso Númerd 92221220100354562
~ACADO: EUSEBIO LEONEL GONCALVES
. Data de Emissão: 04/02/2010

CREASP:0601173471
Data de Vencimento: 13/02/2010

IART N° 92221220100354562
3150

IIfALOR

- o comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovaç60 de qUitaçlo
-Dllp6sltos ou transfer6nclas entre contlls nlio serlo fIIconhecldos por nossos sIstemas.
- A qultaçlo do tftulo ocorrllrá somente ap6s a Informaçlo do cr6dlto bancárIo.

8 8 D0599

102 416 0502i0C

Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------ Corte aqui ----------------------------------------------------------------------
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.041512/08

Entidade:

ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

Aviso:

30

Localidade/UF:

Publicação:

12/05/2009

Prazo: 26/06/2009

COORDENADAS

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

21S3749

21S3747

Longitude

43W0102

43W0111

!
I

Canal: 290

Distância A:B
(IBGE)

0.27

Processo
1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

I

Sim

Morro do Cruzeiro, s/n°, Nova Rochedo

2.1.

Endereço do Studio

Morro do Cruzeiro, s/n°,Nova Rochedo
Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

3.

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

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

6.

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

Não

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

Sim

) 7.
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?

10.

VIÁVEL

","

,

Sim

Endereço da Sede Administrativa da Emissora

rEDU
SEHV!ÇO PÚ:''l
Ministério t:m' ':~.:""!,": i"~"~,

praca Senhora da Piedade,n ° 119, Centro

11.

Este endereço está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

12.

Conclusão da Análise

l'
" "'tnctete'(
lha o

,,

,

i

'* JU!~ lU lU

'-"

Regina Aparecida Monteiro.
(Analista)

' ---.. ./
04/03/2010

"'í',
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Em relação a primeira análise técnica, o processo encontra-se instruído.

\,!\L

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RAD.
Identificação do Processo
Número:

53000.041512/08

Entidade:

ACAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

Aviso:

30

localidade/UF:

Publicação:

12/05/2009

Prazo:

Rochedo de Minas/MG

26/06/2009

canal:

290

Processo

I

1.

Entregou documentação tempestivamente?

Sim

2.

Apresentou Formulário padronizado DOUL/RADCOM 02?

Sim

3.

Apresentou Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que na ocorrência de interferência tomará
as providências previstas nas letras "a" e "b" do item 6.11 da Normal 02/98, Portaria 191 de 06/08/98, DOU
07/08/98?

4.

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 geográficas com precisão de
segundos, e traçada a circunferência de até 1Km de raio. quê limita a área abrangida pelo contorno de serviços?(nO
111 item 6.11\
' .

Sim

5.

Apresentou diagrama de irradiação horizonal 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 compontes horizontal e vertical dos
diagramas? (nO IV, item 6.11)

Sim

6.

Apresentou declaração do profissiomil habilitado de que a cota do terreno, no local de instalação do sitema
irradiante, atende as condições exigidas no item 14.2.7.1 ou estado especifico, conforme determina o item
14.2.7.1.1? (nO V, item 6.11)

Sim

7.
8.
9.

a.

Sim

b.

Sim

Apresentou 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 da inexistência de aeródromo na localidade? (nO VI, item 6,11)

Sim

Apresentou parecer conclusivo, assinado pelo profissional habilitado, atestando q a instalação proposta atende a
todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à mesma e que o contorno de 91 dBu da emissora não
fica situado a mais de 1Km de distância da antena transmissora

Sim

l'

Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente á instalação proposta? (nO VIII, item 6,11)

Sim

\~O. Verificar no Formulário de Informação Técnicas se o Ganho de antena <= 0,0 dBu?
a. Ganho Maximo:

11.
12.
13.

I

0,00

b. Fabricante:

Antenas Electril lida

Altura da antena em relação ao solo <= 30m?

Sim

c. Modelo:

Pt-100

Altura:

30,00

Potência efetiva irradiada (ERP) <= 25W (-16,02 dBk)?

Sim

O transmissor está certificado?

Sim

a. Fabricante:

Teclar Equip. Ele\. lida

Ib. Modelo:

TEC-113

1

c. Categoria:

2H

14.

Intensidade de campo no limite da área de serviço <= 91 dBu?

15.

As coordenadas geográficas do local de instalação são as mesmas do aviso que torna público a relação
entidades SELECIONADAS para a prestação do serviço?

16.

Sim

I d. Certificado:

r""~··

,",

<,,"

i.:.:·c'ê.i : :"~i

":. ".
,

Conclusão da Análise

,.'"

•

V)~
(

:

'.

..

;

' ... ~( ,\,:;,:,::.:(j,

~iP:\.:.\:(:; \Ni\t,

{

1 /...

Em relação a segunda análise técnica, o processo encontra-se instruído .
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tegina Aparecida Monteiro
(Analista)

\J
04/03/2010
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MINISTÊRIO DAS COMUl\'1CAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
Dei?ARTA11ENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
Referente Ofício n o_

0_5_-_ _-------'/o _/RADCOMIDOS/SSCE-MC

Processono 53{)QO. {J "( ;5 .5.i :2 / ÓR
Entidadt;:----;-_-_u--,--~ç_,_.-'l=--~uLt_)_-'_LÁ_'_'1:,_t--L...::"=:.-""....::o:......'~_Y.J-.-7/~~_\{1_'1..-:~~-;3,I-90_·_ _
.../_)2_,[.)(_'~_'
_'_~l_'L_./,-v.:lJU::)_,
-=-_________
.

L

~

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

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
(_) Cumpridas integralmente- Processo instruído (la Fase) .
,
(
) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
~ C'umpridas integralmente - Processo instruido (2a Fase) - ENTIDADE HABILITADA

EÀ"1GÊNCIAS JURÍDICAS:
-~Cumpridas integralmente

(_) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:
Observações:

* CONTINUAÇÃO -

VERSO - r

ri

II
,'I
11

1i

li

;i

'i

fi

DENOlVIINAÇÃO F ANTASIA: FLS.~ :- _--·_1~_~:_,d_-wucí_..._L_l?_R_VG_'__________

DENOMINAÇÃO:

'CNPJ -FLS.

AO

ESTATUTO SOCIAL' - FLS. 90

,(À

3't/

ATA DE FUNDAÇÃO/CONS';fITUIÇÃQ -,FLS.

c1.t)

'CÁ-

<2,&

ATA DE ALTERAÇÃO!DEFINIÇ~,O DA DENOMINAÇÃO -,~LS.

,DI~ÇORIA): VÁLIDAÁTÉ: A1 I 10 '1,~20,u
, MEMBROS FLS. '1.1

"I '
'\>

I

I,

1_,_f0_'
Brasília, _1_9_I _G_;\2.,_I_dO_

MANDATO: .,J.; ANOS ""7 ART._
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

RELATÓRIO FINAL - ENTIDADE SELECIONADA E SEM CONCORRENTES
RELATÓRIO NQ 0054/2010/RADCOMIDOS/SSCEIMC

REFERÊNCIA: Processo nº 53000.041512/08, protocolizado em 18 de
setembro de 2008.
OBJETO: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
INTERESSADO: ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses,
município de Rochedo de Minas, Estado de Minas Gerais;

I - INTRODUÇÃO

1.

A ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses, inscrita no CNPJ sob o

número 09.402.064/0001-93, no Estado de Minas Gerais, com sede na Praça Nossa Senhora da
Piedade, 119, município de Rochedo de Minas, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, confonne requerimento datado de 03 de maço de 2008, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos tennos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 03 de junho de 1998.

2.

A <::ll,tidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos

tennos do Aviso

4~

Habilitação publicado no Diário Oficial da uniã<?,.,.,:""n.o.y';""'1te-,

12/05/2009, com prj~o final em 30/07/2009, que contempla a localid
\

,:0ll'~;~tet:~~4~:j~~r~1~1
!\J\~n~~3\~1,; ~;,.>:-.
':(';

.,: '.".

-

\

:.seu tr~m~:~~:::: :OC~:d: :~~:~~::ilie::a~::::::d~::~::::~í:~ ~ entrlL \
4.

interessadas nesta localidade,

comunica~nos que apenas a mencionada ehtidaàe-dem:ôiíSf:rbU;;;-

interesse na prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.

NF - Relatório Final- Processo n° 53000.041512/08, Local: Rochedo de Minas, UF: MO
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11 - RELATÓRIO
•

4.

atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos

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 nº 9.612, de
19.02.1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 03.03.1998 e Norma Complementar nO 01/2004.

5.

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

instalados em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na Praça
Senhora da Piedade, n° 119, no munidpio de Rochedo de Minas, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográficas em 21°37'47"S de latitude e 43°01' 11 "W de longitude.

Estas

coordenadas foram alteradas, antes mesmo da primeira análise mediante solicitação protocolada
em 21/05/2009.

6.

A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas

indicadas foram aceitas ,pelo que se depreende da memória do documento de folha 63,
denominado de "Roteiro de Análise Técnica de RadCom", que por sua vez trata de outros dados,
quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas,

~,jnstruções
!P

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 arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão.
Posteriormente à realização da primeira análise, a entidade nã
coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise e conclusão por este
~"

7.

Considerando a seleção desta requerente , bem como a

docu+enta~ã6 ~IJ~ 4iJiO

encaminhada pela requerente, constataram-se pendências passíveis do tumprimento das
seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas "d",
"e", "h", "i" e "j" da Norma Complementar n° 0112004, comprovação de necessária
alteração estatutária, Ata de Eleição dos dirigentes da entidade e Ata de Inclusão de novos
associados, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o
disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 101 a 115).
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8.

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

s'~-

fls 105/1 06, firmado pelo engenheiro responsável , seguindo-se o roteiro de verificação de
instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar 01/2004, em
especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se na folha 118.
N estes 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.

09.

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

especificamente no intervalo de folhas 01 a 115, dos autos, corresponde ao que se segue:

•

Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da
Lei 9612/98 e pressupostos da Norma Complementar n° 01/2004;

•

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 9612/98;

•

comprovantes relativos a maioridade e nacionalidade dos dirigentes;

•

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

•

Projeto Técnico conforme disposto no subitem 12.1 e alíneas da Norma
Complementar 01/2004;

•

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

ªg,~Wll~sw""'~~'1

l

requeridos com intuito de confirmar alguns dados inform

ill-CONCLUSÃO
10.

O Departamento de Outorga de Serviços, a quem cabe a

\

11\

conduçL~ Ir~'
1

•

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
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entidade:

nome: ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses;

quadro diretivo
NOME DO DIRIGENTE

CARGO

Juarez de Souza Menezes

Diretor Geral

Edinéia da Cunha Rocha

Diretora de Pro gramação

Edmer dos Santos Oliveira

Diretor Administrativo

localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Morro do Cruzeiro, s/no, Nova Rochedo, município de Rochedo de Minas,
Estado de Minas Gerais.

111

coordenadas geográficas
21 °37'49"S de latitude e 43°0102" W de longitude, correspondentes aos dados
dispostos no "Roteiro de Análise Técnica" - fl. 117, bem como "Formulário
de Informações Técnicas" -fls 1051106 e que se referem à localização da
estação.

11.

Por todo o exposto, entendemos que o presente processo encontra-se devidamente

instruído e opinamos pelo seu encaminhamento à Consultoria Jurídica para pro~~eguimento.
fi)

,

Brasília,

Oq

CJ;;Io!t"...:lIC·· -

•

de março de 2010.
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De acordo. A consideação do Senhor Diretor do Depart'àínento de Outorga de Serviços.

Coordenador
Substituto
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De acordo. À consideração do Senhor Secretário de Serviços de C

~~~Brasili.,

uni cação Eletrônica.
de

-

de 2010.

(~RLOS ALBERTO FREÍRE RESENDE
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

Aprovo o Relatório nQ 0054/2010/RADCOM/DOS/SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria
Jurídica para exame e parecer.
de 2010.
de
Brasília,

ri

AMPOSABREU
Secretária de Serviços d
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RELAÇÃO DE PROCESSOS CONCORRENTES PARA A EXECUÇ

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
MUNICÍPIO: Rochedo de Minas

IUF: MG

SELECIONADA: ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
N° DO PROCESSO: 53000.041512/08
Critérios adotados para seleção: Atendimento aos preceitos da Lei 9612/98 de 19/02/1998,
ao Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária aprovado pelo Decreto 2615/98
de 03/06/1998, à Norma Complementar 0112004, aprovada pela Portaria do Ministério das
Comunicações n° 103 de 23/0112004 e alterada pela Portaria n° 448 de 13/10/2005.

SEM CONCORRENTES - ÚNICA INTERESSADA NA LOCALIDADE

Brasília, 09 de março de 2010.
Responsável:

fi

II

!I
I:
II

i'!

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIAjURíDICAjUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURíDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

PARECER Nº 327 - 1.08/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU
PROCESSO Nº 53000.041.512/2008
INTERESSADO: ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses
ASSUNTO:
Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de
radiodifusão comunitária. A documentação apresentada obedece
aos padrões legais. Pelo deferimento do pedido.

Senhor Consultor Jurídico,

I - Introdução
Vem a esta Consultoria Jurídica o processo em referência sub

examine, por despacho da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, em
que o Diretor do Departamento de Outorga de Serviços, ao concluir a instrução do
mencionado processo administrativo opinou consubstanciando-se no Relatório nQ
054/2010 - RADCOM/DOS/SSCE/MC - (fls. 120 a 124), após atestar a devida
instrução dos autos pelo encaminhamento a esta consultoriad q ACAR - Associação
Cultural dos Amigos Rochedenses, localiza'da no município de Rochedo de, Minas,
Estado de Minas Gerais.

2.
O comparecimento desta Consultoria no feito se faz necessário, em
razão do que preconiza a lei Complementar nQ 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 Normativos

3.
A requerente manifestou interesse " ... em executar o Serviço de
_"'e'õ",m,,.,
Radiodifusão Comunitária na área abrangida pelo círculo de raio igual a
, m . """"""""''''''''''''''''''''''''''
r"
centro localizado de acordo com o indicado no item 10 do mencionad ~'altóHi1}í3Lk;~)
onde pretende instalar o sistema irradiante de sua estação, solicitand , rltl!niflÍÍ)~rn,
",'d,""',<',V},:'
;j
'o
em seguimento, a designação de canal para a prestação do serviço no ~~os d o "
ir
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprvado pelo
~
Decreto nQ 2.615. de 3 de junho de 1998.
\
14
\
4.
Da análise da documentação apresentada, em atendirhef+ts-'" es--""\'-"~-"""""""""'"''
preceitos da lei nQ 9.612, 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviç de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nQ 2.615, de 03 de junho de 1 98,
da Norma 'Complementar nQ 2/98, aprovada pela Portaria nQ 191, de 06 de ag sto
de 1998, constatou-se o seguinte:
•

a ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses foi a ú
a demonstrar interesse na prestação do serviço naq ele
município, não havendo concorrentes, conforme as informalões
prestadas no item 3 do Relatório (fI. 120);
J

Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - sala 920 - CEP 70.044-900 - Brasília - ~
Telefohes: (61) 3311-6535/311-6197
Fax: (61) 3311-6602
Email: coniur@m~ov.br _

Continuação do PARECER Nº 327 - l.08/2010/DPF/CGéE/CONJURMC/AGU

•

os atos constitutivos da entidade Requerente, sua personalidade~ ::. i;_. ·~tl
jurídica, compreendendo as atas de constituição e de eleição dos;' ~~'é:'~
dirigentes, o seu Estatuto Social, declarações de responsabilidade
firmadas por seus dirigentes, bem como manifestações de apoio
da respectiva comunidade, entre instituições e pessoas jurídicas
da localidade, estão de acordo com as normas, como depreende
do item 9 do Relatório;
as exigências técnicas necessárias à autorização pleiteada nos
presentes autos, estão de acordo com o estabelecido na
legislação, basicamente as regras da Norma nQ 2/98, a teor dos
itens 4 a 9 do Relatório.

111 Conclusão
5.
Ex positis, com base nas informações apresentadas pelo
Departamento de Outorga de Serviços no Relatório Final, depreendido às fls.
120/124, denota-se que o processo se encontra devidamente munido dos
documentos necessários ao deferimento do pleito e 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. 6Q ,
parágrafo único, da Lei nQ 9.612, de 1998.

6.
Finalmente, resta o encaminhamento do processo e propostas do ato
correspondente à apreciação do Exmo. Senhor Ministro de Estado . das
Comunicações.
7.
O Congresso N ~ ional, nos termos do § 3Q , do art. 223, da
Constituição, deverá apreciar
matéria e deliberar sobre o ato de autorização,
visando produzir seus efeitos le ais.
À

ração.

Brasíli
I

DAN C- E
Coordenador-Geral de A sunto

Aprovo. Encaminhe-se o presen e pro
Estado das Comunicações.
Em 10/ O(Ô /2010

2

Gabinete do Exmo. Sr. Ministro de
j

PORTARIAN~

513

DE

10

DE

JUNHO

DE 2010.

o

MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.041.512/08
e da PARECER Nº 327 -1.08/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à ACAR - Associação Cultural dos Amigos Rochedenses,
com sede na Praça Nossa Senhora da Piedade, nº 119, no município de Rochedo de Minas, Estado de
Minas Gerais, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 21° 37' 49"S· e longitude em 43° 01' 02"W, utilizando a
freqüência de 105,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a exe~}lção do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de del'iberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de s

Ministro de Estado d s Comunicações\

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. R, ANEXO B, SALA 300
CEP:: 70044-900 - BRASíLIA-DF
TEL:: 3311-6000 - FAX: 3311-6617

Processo n.o 53000.041512/08

Tendo em vista a publicação da Portaria n.o 513, de 10 de junho de
2010, no Diário Oficial da União de 14 subseqüente, e consoante o disposto no § 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.

Brasília, j ~ de junho de 2010.

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Com:unicação Eletrônica

ATOS/CGLO

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

Ofício nº

41

/2010/GM-MC
Brasília, 22 de

junho

de 2010.

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

Assunto: Encaminha anexo(s)

Senhor Subchefe,
Atendendo à orientação dessa Sub chefia e ao que dispõe o Decreto nº 3.714, de 3 de
janeiro de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em' anexo, os
seguintes processos:

MC 00490 2010 EM
- 53740.000055/2001 -- \ ()
MC 00491 2010 EM
- 53000.052145/2007 -

.

St

MC 004922010 EM
i O
- 53000.015376/2007'- 'o
MC 00493 2010 EM
- 53000.061892/2006 -

S

<o'

MC 00494 2010 EM
- 53103.000607/1994/ 53000.044810/2004
MC 00495 2010 EM
C'{3
- 53000.041512/2008 ,- -;j
MC 004962010 EM
- 53000.056070/2005,\:)'0
MC 00497 2010 EM
U
G53000.062800/2006,.-'% \

~

'-{lO

MC 00498 2010 EM ,.-'\)
- 53000.020649/2009 # t>
MC 004992010 EM
- 53000.043394/2005

-1-C

Atenciosamente,

iNf);.

1'4/ PEDRO LEITE RIBEIRO NETO
I

Coordenador-Geral Substituto
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

INFORMAÇÃO Nº 154/2011- RADCOMlCORACIDEOC/SCEIMC

..

REFERÊNCIA: Processo nº 53000.041512-08.

..

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

•

INTERESSADO:

ACAR

-

Associação

Cultural

dos

Amigos

Rochedenses, na localidade de Rochedo de Minas, Estado de Minas
Gerais.

•

CONCLUSÃO: Processo instruído.

Tendo em vista o retomo dos autos a este

Mini~tério,

encaminhados pela Casa

Civil da Presidência da República, informamos que, submetidos à nova avaliação, verificou-se
que a interessada apresentou toda a documentação instrutória exigida pelas normas aplicáveis ao
serviço de radiodifusão comunitária, e necessárias à autorização. Opinamos, portanto, pelo
encaminhamento à Consultoria Jurídica para adoção das providências necessáf,ias.

Brasília,

de

de 2011.

(\Or\\I)r,

Li~~itl ~'g~TiiLA

SIBELA
MATIAS
Coordenadora de Serviço de Radiodifusão Comunitária
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.;

~,)de

DE~~:J~~NIOR

de 2011.

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

2

Aprovo a Informação nº 154/2011/RADCOMlCORAC/DEOC/SCE!MC. Encaminhe-se ao Sr.
Ministro de Estado das Comunicações.

de

GENILDO L
LB QUERQUE NETO
Secretário d....."..,.....·,""·ços de Comunicação Eletrônica

Processo n° 53000.041512-08/lnformação n° 154/2011- RADCOMlCORACIDEOC/SCEIMC

de 2011.

ADVOCAClA-G ERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURíDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DA CONSUl.TORIA JURíDICA

COTA nº 0313/2011/RZL/CONJUR-MC/AGU
Processo nº 53000.041512/2008-58 (cópia 1)
Interessado: ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES

Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica,

Após nova análise dos autos do processo em epígrafe solicitada por essa
Secretaria, ratifico os termos do PARECER Nº 0327 -.. 1.08/2010/DPF/CGCE/CONJURMC/AGU desta Consultoria Jurídica às fls. 126 a 127, bem como informo a regularidade
da minuta de ato anexa aos autos, conforme a egislação aplicável.

Dessa forma, encaminho o processo a essa d. Secretaria para as
providências necessárias.

de

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
Te!.: (61)311-6242 - 321-7484 - Fax: (61) 311-6583

Oficio nº

32

/2011/GM-MC
Brasília, 2 de

agosto

de 2011.

Ao Senhor
LUÍS ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4º andar
70150-900 Brasília-DF
Assunto: Encaminha anexo(s)
Senhor Subchefe,
Atendendo à orientação dessa Subchefia e ao que dispõe o Decreto nº 3.714, de 3 de janeiro
de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexo, os seguintes processos:
MC 00462 2011
- 53000.003789/2008
MC 00463 2011
- 53000.038748/2007
MC 00464 2011
- 53000.008946/2007
MC 00465 2011
- 53000.044312/2005
MC 00466 2011
- 53000.028487/2009
MC 00467 2011
- 53000.007952/2008
MC 00468 2011
- 53000.041512/2006
MC 00469 2011
- 53000.008342/2009
MC 00470 2011
- 53000.061434/2005
MC 00471 2011
- 53000.003058/2008
Atenciosamente,

Coordenador-Geral
OFATOSNORMATIVOS5
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