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TVR 39712013 - Capiit
CÂMARA DOS DEPUTADOS

.

TVR
N." 397, DE 2013
(Do Poder Executivo)
MSC 13112013
AV 26612013
Submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 663, de 21 de julho de
20 10, que autoriza a Associação Comunitária Sentinela para Comunicação de Bozano a executar,
pelo prazo de ,dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodif~~são
com~initáriano
município de Bozano, Estado do Rio Grande do Sul.
(AS COMISSOES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD).REGIME DE
TRAMITAÇÃO : ART. 223 CFAPRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA A APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA(PARECER 09/90 - CCJR))

Mensagem n q 3 I

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o $ 35 do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
1 - Portaria n q 4 , de 15 janeiro de 2004 - Associação de Proteção à
Maternidade e à Infãncia (APMI), no município de Ortigueira - PR.
2 - Portaria n" 54, de 16 de janeiro de 2004 - Instituto de Desenvolvimento
Social, Educacional, Cultural e Comunitário de Oratórios, no município de Oratórios - MG;
3 - Portaria na 169, de 16 de fevereiro de 2005 - Associação Comunitária de
Rádio Nova Sião, no município do Rio de Janeiro - RJ;
4 - Portaria n" 214, de 15 de março de 2005 - Associação Crescer e Florescer,
no município de Fortaleza - CE;
5 - Portaria n" 130, de 11 de abril de 2007 - Associação Regional de Barueri
Educacional, Cultural e Coinunicação Social - ARB, no município de Barueri - SP;
6 - Portaria n" 143, de 12 de abril de 2007 - Associação Comunitária e Escola de
Rádio Progresso, no município do Rio de Janeiro - RJ;
de 12 de abril de 2007 - NATIVA - Associação
7 - Portaria 11-57,
Comunitária, Cultural e Artística da Zona Noroeste, no município de Santos - SP;
8 - Portaria n" 162, de 12 de abril de 2007 - Associação Unidos de Santa Maria
Gorette, no inunicípio de Jundiaí - SP;
9 - Portaria n" 167, de 12 de abril de 2007 - Associação Comunitária de
Radiodifusão Sul Curitiba, no município de Curitiba - PR;
10 - Portaria n" 177, de 23 de abril de 2007 - Associação Comunitária de
Cultura Popular e Comunicação de Periquito - ASCOPE, no município de Periquito - MG;
11 - Portaria n" 255, de 29 de maio de 2007 - Centro Cultural Comunitário
Ainarais, no município de Campinas - SP;
12 - Portaria n" 365, de 28 de junho de 2007 - Associação Movhnento
Comunitário Rádio Canaã FM, no município de Guanijá - SP;
13 - Portaria n V l 3 , de 24 de julho de 2007 - Associação Cultural Comunitária
Calábria, no município de Guarulhos - SP;

14 - Portaria n q l 6 , de 24 de julho de 2007 - Associação Civil Floripa é 10, no
inunicípio de Florianópolis - SC;
15 - Portaria n" 552, de 27 de setembro de 2007 - Associação de
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Cardoso, no município de Cardoso - SP;
16 - Portaria n" 768, de 20 de novembro de 2008 - Associação Comunitária da
Juventude de Congonhas do Norte, no município de Congonhas do Norte - MG;
17 - Portaria $ 9 5 3 , de 23 de dezembro de 2008 - Associação Comunitária
Nova Aliança - ACNA, no município de Praia Grande - SP;
18 - Portaria nc 521, de 14 de junho de 2010 - Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Radiodifusão de Cachoeira do Piriá - ASDECAP, no município de Cachoeira do
Piriá - PA;
19 - Portaria n" 597, de 29 de junho de 20 10 - ABA - Associação Beneficente
Ágape, no município de Palma - MG;
20 - Portaria n" 598, de 29 de junho de 2010 - Associação Comunitária e
Cultural de Novo Horizonte, no município de Novo Horizonte - SC;
21 - Portaria n" 663, de 21 de julho de 2010 - Associação Comunitária Sentinela
para Comunicação de Bozano, no município de Bozano - RS;
22 - Portaria n" 665, de 21 de julho de 2010 - Associação de Comunicação e
Cultura de Palotina, no município de Palotina - PR;
23 - Portaria n" 697, de 28 de julho de 2010 - Associação dos Moradores de
Pastos Bons - AMPB, no município de Crateús - CE;
24 - Portaria n" 756, de 24 de agosto de 2010 - Associação Comunitária
Beneficente Vida, no município de Andirá - PR;
25 - Portaria 11958, de 24 de agosto de 2010 - Associação de Difusão
Comunitária do Povoado Josias, no município de Zé Doca - MA;
26 - Portaria 11960, de 24 de agosto de 2010 - Associação de Moradores de
Tijucas do Sul (ASMOTISUL), no município de Tijucas do Sul - PR;
27 - Portaria n" 761, de 24 de agosto de 2010- Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Estrcito, no município de Pedregulho - SP;
28 - Portaria 11963, de 24 de agosto de 2010 - Associação dos Moradores do
Grande Barroso I, no município de Fortaleza - CE;
29 - Portaria n" 785, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comunitária e
Cultural de Conquista D70este,no município de Conquista D70este- MT;
30 - Portaria n" 788, de 26 de agosto de 2010 - Associação Cultural de Difusão
Comunitária, no município de São João do Sul - SC;
31 - Portaria nQ 915, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária e
Educativa "Elredo Carlos Alberto do Canno Costa", no município de Ttaporanga - SP;
32 - Portaria n q l 7 , de 14 de outubro de 2010 - Assoçiac;ão dos Jovens
Empreendedores Iguaçuenscs dc Radiodifusão, no município de Foz do Iguaçu - PR;
33 - Portaria n 9 1 8, de 14 de outubro de 2010 - Associação de Radiodifusão
Educativa e Comunitária Aliança de Amor, no nluilicípio de Ca~npitias- SP;

34 - Portaria n" 919, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Serra Alta, no município de Serra Alta - SC;
35 - Portaria n" 929, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária
Educacional, Cultural, Assistencial dos Amigos de Vila Nova dos Martírios, no município de Vila
Nova dos Martírios - MA;
36 - Portaria n" 930, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária de
Amaralina, no município de Amaralma - GO;
37 - Portaria n" 932, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária de
Tanque Novo - ACOTAN, no município de Tanque Novo - BA,
38 - Portaria n" 933, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária e
Cultural de Guabiruba, no município de Guabiruba - SC;
39 - Portaria n" 934, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária Para o
Desenvolvimento Sustentável de Tailândia, no município de Tailândia - PA;

Brasília,

8

de

a b r i, l

de 2013.

EM no. 467120 11 - MC
Brasília, 13 de julho de 201 1.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva
1.
documentação para que a entidade Associação Comunitária Sentinela para Comunicação de
Bozano, no Município de Bozano, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição da República
Federativa do Brasil e a Lei 1199.12, de 19 de fevereiro de 1998.
2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui ma~lifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
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 ne 53000.007952108, 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 6 3"o art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamentepor: Paulo Bernardo Silva

DE 2 1

DE

JULHO

DE 2010.

ISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇQES, no uso de suas a&buições,
O
considerando o disposto no inciso 11 do art. 9" e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto n92.15, de 3 de junho de 1998, na Lei n" 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no 53000.007.952/08, resolve:
Art. 1" Outorgar autorização à Associaqão Comunitária Sentinela para Comunica~áode
Bozano, com sede na Rua Frederico Silvio Ceccato, no 56 - Centro, no Município de Bozano, Estado do
Rio Grande do Sul, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei n" 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2" A entidade autorizada deverá operar com o sístema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 28' 22' 02"s e longitude em 53" 46' 16W, utilizando a
freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do 8 30 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 4" Esta Portaria entra em vigor

data de

licação.

JOSÉ AR
I LEITE
Ministro de ~stadÒTdasComunicações

1
I
I

PARO DA

PORTARIA
Processo Administrativo no 53000.007952/08
I

-i

,

1

lhome da Entidade: Associação Comunitária Sentinela para Comunicação de Bozano

1

I Sede: Rua Frederico Silvio Ceccato, 56, Centro

I

Município : Bozano

1

I

/ Estado: RS

I

I l~oordenadas:Latitude em 28' 22' 02'3 e Longitude em 53O 46' 16'>W/

' / Número de Volumes: 1

NF - Relatório Final - Processo no 53000.007952108, Local: Bozano, UF: RS
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A ASSOCIACÃO COMUNITÁ~UA SENTINELA PARA COMZTNICACÃODE
ROZAN0,inscrita no CNPJ sob o no 09342664710001-76, com sede na Rua Frederico
Silvio Ceccato 56, Centro, na cidade de Bozmo, Estado-&Rio Grande do Sul, CEP 98733000, Telefone OXX(55) 9963-5847, correio eletr6nico www.jose-stunim@seapa.rs.gov.br,
entidade sem fins lucrativos, legalmente constituída e devidamente registrada no órgão
competente, vem, respeitosamente a presença de Va. Ex"., em atendimento ao Aviso
0612007, apresentar a documentação de que trata o item 7 da Norma nz 112004 - Norma
Complementar do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovada pela Portaria MC nQ
103, de 23 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 26 subseqüente.

Bozano, 18 de fevereiro de 2008.

Nome do representante da entidade: José Emílio Stumrn
CPF: 3331.913.440-04

I - RELACÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
1 - Cópia de comprovante de inscripão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Sim
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF

Não

2 - Estatuto Social, devidamente registrado

(
I

X

Sim

Não

X
Sim

3 -Ata de Constituigão da entidade devidamente registrada

Não

X

-

Sim

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

Não

X

5 - Relapão contendo o nome de todos os associados pessoas naturais e jurídicas

ISim

Não

Sim

INão

6 - Prova de que seus diretores são brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos

.X

Sim

/Não

8 - Declaração, assinada pelo representante legal, especificando o endereço completo-da1 Sim
sede da entidade
X

I Não

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

1 Não

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

I Não

7 -Prova de que seus diretores são maiores de dezoito anos ou emancipados

I
1

1

11 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é executante de Sim
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão. inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de
distiibpigão de sinais de televisão mediante assbattira, bam como da que a e~iidad!: nIo tm como
integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que, nessas condições, participem de
outra
entidade detentora de outorga para execupão de qualquer dos serviços mencionados
-

_-

-

INão
I

12 - Deçlaragão, assinada pelo representante legal, constando a denominação de fantasia da Sim
emissora, se houver
X

Não

13 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que o local pretendido para a Sim
instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no subitem 18.2.7.1 ou ,
18,2.7.1.1 da Norma ~om~lementãr
ng 1/2004

(Não

I

14

,
)
i

- Declarapão, assinada por profissional habilitado ou por representante legal da 1 Sim

1
I Não I

i entidade. confiiando as coordenadas geográficas, na padronizapão GPS-SAI369 ou WGS 84, e O
1 endereço proposto para instalapão do sistema irradiante

x

15 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade apresentará Projeto S,
Técnico de acordo com as disposipões da Norma Complementar'- 112004 e com os dados
X
indicados em seu requerimento, caso seja selecionado

I

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

Não

Siin

I Não

Sim

Não

-

11- MANTFESTAÇ~ES
DE APOIO
1- Manifestapão de apoio individ~~al
contendo o nome, o nímero da identidade, o endereqo
(I do domicílio
on residência; o Código de Enderepamento Postal (CEP) e a assinatura do declarante

I

1.I

1

X

- Soma das manifestações individuais apresentadas

2 - Manifestapão de apoio coletiva, apresentada sob a forma de abaixo-assinado, contendo Sim
o nome, o número da identidade, o endereço do domicílio ou residência, o Código de
Enderepamento Postal (CEP) e a assinatura de cada declarante
2.1 - Soma das assinaturas constantes das manifestapões de apoio coletivas, apresentadas
sob a forma de abaixo-assinado

Não

3 - Manifestapão de apoio apresentada por entidades associativas e comunitárias, Sim
legalmente constituídas e sediadas na área pretendida para a execução do Servko, contendo a
denominação da entidade apoiadora, o endereço da sede, o Código de Enderepamento Postal
(CEP) e assinatura do representante legal

Não

X

X

3.1 - Soma das manifestapões de apoio das entidades associativas e comunitárias
apresentadas
4 - Manifestacão de apoio dos associados da entidade reouerente comprovada vor meio de 1 Sim
assinaturas constantes de Ata de Assembléia Geral; convocada especialmente para manifestar
apoio à iniciativa de requerer a autorizapão para execupão do Servipo de Radiodifusão
Comunitária
4.1 - Soma das assinaturas constantes da Ata de Assembléia Geral
A

IiI - ACORDO PARA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES
Caso exista mais de uma entidade concorrente na mesma área de serviqo, a requerente Sim
declara que concorda em associar-se às demais entidades.
X

1 Não

I

X

Não

Declaro, sob as penas da lei, como representante legal da entidade requerente, para fms de instrupão do
psocesso relativo a solicitapão de autorizapão para exec~içãodo Serviço de Radiodifusão Comunitária, junto
ao Ministério das Comnnicações, que toda a documentaqão descrita neste formiiláxio está sendo apresentada
em original ou cópia autentic
bem como as afirmações feita

I

I

Indicar abaixo os endereqos para correspondência e do sistema irradiante, de modo agilizar o seu
cadastro e andamento do processo.

Endereço para correspondência :-Rua Frederico Silvio Ceccato 56, centro, na cidade de Bozano, Estado do
Rio Grande do Sul. CEP 98733-000.
Telefone para coiltato: OXX-55-9963-5847;
Correio eletrônico (e-mail)www.Jose-stumm@seapa.rs.gov.br,

Pretende instalar o sistema irradiante de sua estacão na Rua Frederico Silvio Ceccato 56, centro, na cidade de
Bozano, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98733-000, de coordenadas geográficas: 28' 22'013"s de
latitude e 053'46'249"W de longitude.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra1

...................... 1..................................................................................................................................................................................................................................

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
providencie junto a RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR~DICA
NUMERO DE INSCRIÇAO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

09.342.647/0001-76

i""iFRA

NOME EMPRESARIAL

AÇP?CIACAO COMUNITARIA SENTINELA PARA COMUNICACAO DE BOZANO

i

L-

T ~ UDOLESTABELECIMENTO
O
(NOME DE FANTASIA)
RADIO SENTINELA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EC0NC)MICA PRINCIPAL

60.10-1-00 -Atividades de rádio

CÓDIGO E DESCRIÇhO DA NATUREZA JURIDICA

-

399-9 OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
COMPLEMENTO

LOGRADOURO

R FREDERICO CECCCATO

I

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNIC~PIO

BOZANO

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

17/0112008

SITUAÇAO ESPECIAL

*******

DATkDA SITUAÇÁO ESPECIAL

********

Aprc

o
! pela Instrução Normativa RFB no 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia 08/02/2008 às 17:10:20 (data e hora de Brasília).

I Voltar /

O Copyright Receita Federal do Brasil - 08/02/2008

-

-

I DA DENOMINACÃO,

SEDE E F I N S
Art.10 - A ASSOCIAÇHOCOMUNITARIA
SENTINELA
PARn C O M U N I C A ~ ~DE
O BOZANO, é uma entidade civil

I

de direito privado, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, de caráter cultural e social, de gestão
comunitária, composta por n ú m e r o ilimitado de associados
e constituída pela união de moradores e representantes de
entidades da comunidade atendida, para fins não
econÔmicos, com sede na Rua Frederico Cecccato sn, na
cidade de Bozano, Estado do Rio Grande do Sul,CEP 98733970.
Parágrafo

Único

-

A

AÇÇOCIAÇÃO
COMUNICAÇÃO

COMUNITARIA

DE BOZARIB
utilizará,
como denominação de fantasia
RÁDIO
SENTINELA e reger-se-á pelas d i s p o s i ç õ e s ~ o
e pelas leis vigentes no território nacional.
SENTINELA

Art.20-

PARA

A ASSOCIAÇÃO

P A R A COMUNICAÇÃO

COMUNITARIA

SENTINELA

DE BOZANO ,-... t e m . por objetivo

I - beneficiar a comunidade com vistas a :
I

@
n

a) Dar oportunidade à difusão de idéias,
cultura, tradições e hábitos sociais da comuni
b) oferecer mecanismos a formação e
comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio
social;
c) prestar serviços de utilidade pública, integrândo-se aos
serviços de defesa civil, sempre que necessário;
d) contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas
de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade
ção profissional vigente;

e) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do
direito de expressão da forma mais acessÍvel possÍvel.

1 -

I

i

I1 - respeitar e atender aos seguintes princípios:

a) preferência das finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas em benefício 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;

5 10 - 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;

5

20

- Será obrigatória a pluralidade de opiniões e versão,

de forma simultânea e m matérias polêmicas, nã
programação opinativa e informativa, divulgando, sempre,
as diferentes interpretações relativas aos fatos noticiados;

5 30 - 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
a
direção
responsável
pela
Rádio
Comunitária.

':;?\*,i
t F

&a$ CY0,
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Art. 30 - Os associados não responderão, nem mesmo
subsidiariamente,
pelas obrigações contraídas pela
Entidade, ressalvados os casos e m que os dirigentesresponderão por comprovada culpa no desempenho de suas
funcões.
_-__._-

-

II DOS ASSOCIADOS
DA ADMIS
Art. 50 - Serão admitidos como associados as pessoas
físicas e jurídicas que tenham preenchido f--e admitidas e m Assembléia GeralL com residência ou sede
neste Município, desde que se comprometam
-.-------___________-----..-- a respeitar e
q u m p r i r as
Estatuto.
DAS CATEGORIAS
Art. 60 - A ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
SENTINELA
PARA COMUNICAÇÃO
DE BOZANO será composta pelas
seguintes categorias de associados:

I - Fundadores - formada por todos aqueles que assinaram
a ata de fundação.
I1 - Contribuintes ou Efetivos - os que se in
o encerramento do livro de fundação e m
contribuições e participações em dia.
I11 - Honorários -cidadãos que prestaram
relevantes serviços à associação ou a
município e ao estado.

h

Art. 70 - As contribuições dos associados serão reguladas

1

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 80 - São direitos e deveres dos associados:

b) manter sua contribuição e m dia, conforme estipulado
pela Assembléia Geral.
c) Demitir-se da associação quando lhe convier.

Art. 90 - São passíveis de punição temporária ou de
k
i

I

j

m

E

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 e m questão.
Parágrafo único: Da decisão da Assembléia que, de conformidade
com este artigo decretou a exclusão do associado, sempre caberá
recurso.

-

111 DOS ÓRGÃOS E DE SEU FUNCIONAMENTO

Art. 10 - São Órgãos da AÇSOCIAÇÃO
SENTINELA PARA COMUNICACÃO

COMUNITARIA

\

a) Assembléia Geral;
b) Diretoria;
c) Conselho comunitário.

/

DA ASSEMBLÉIA

GE

Art. I1 - A Assembléia Geral deliberação
da
ASSOCIA~ÃO
SENTINELA

PARA COMUNICAÇAO DE BOZANO - que se

realiza obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer do
primeiro trimestre que suceder ao término do exercício

"

ocorrer a cada 03 (três) 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 5 1°.

5 10 -

i

I

A Assembléia Geral poderá ser convocada
extraordinariamente pela maioria da diretoria, por u m terço
dos associados fundadores ou, no mínimo, u m quinto dos
associados (colaboradores ou efetivos), para discussão e
decisão relativa a assuntos de interesse geral.
fj 20 - 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 convocação, sem a maioria absoluta
dos associados, ou com pelo menos u m terço nas
convocações seguintes.

5 30 - A

\

convocação deverá ser feita com antecedência
mínima de oito dias, através de edita1 ou comunicado
afixado na sede da ASÇOCIAÇÃO
COMUNITARIA
SENTINELA
PARA
COMUNICAÇÃO
DE BOZANO 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.
£j 4 O

- A Assembléia Geral deliberará em primeira

convocação somente com metade mais u m dos associados
aptos a votar e, em segunda convocaçã
após com qualquer número de assoc
respeitadas as disposições dispostas no

5 50 -

A Assembléia Geral, convocada
alienação de bens imóveis ou móvei
entidade, deverá ser convocada co
antecedência e, deliberará confor
mediante voto dos associados em dia com suas
sociais filiados a pelo menos seis meses, respeitadas as
ispostas no 510.

DA DIRETORIA

Art. 1 2 - A Diretoria da

ASSOCIAÇAO COMUNITARIA

SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO

DE BOZANO, Órgão

executivo e administrativo, e será composta por: u m
Diretor Geral, u m Diretor Administrativo e u m Diretor de

510 - A Diretoria da AÇÇOCIAÇAO COMUNITARIA
SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO
DE BOZANO poderá

ser substituída, para finalização do mandato, no todo ou
em parte, mediante decisão em Assembléia Geral,
respeitadas as disposições dispostas no Ej 10.

i
I

Ej 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 naárea da comunidade atendida e ainda, tais dirigentes não
~ o d e r ã oestar nc; exercício de mandato eletivo que Ihes
&segure imunidade parlamentar ou função da qual decorra
foro especial.
Art. 13 - São atribuições:

I) Da Diretoria:
)

a) Administrar e superintender os trabalhos
da entidade;
b) Convocar as reuniões e Assembléias Gerais;
ASÇOCIAÇÃO
COMUNITARIA
c)
Representar
a
SENTINELA PARA COMUNICAÇAO DE BOZANO em atos
públicos ou internos;
d) Realizar todos os atos necessários ao desenvolvimento
COMUNITARIA
SENTINELA PARA
da ASSOCIAÇAO
C O M U N I C A ~ ~ ODE BOZANO;

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

h) Criar e instalar serviços e Departamentos para a
realização e desenvolvimentos das finalidades da entidade;
i) Alienar, decidir sobre aquisição e constituir Ônus sobre
bens móveis e imóveis mediante autorização da Assembléia
Geral;
11) De cada dirigente:

i

1

: representar a ASSOCIAÇAO
LA PARn c O M U N I C A ~ ~ O
DE
B 8 Z A N 8 , passiva e ativa, judicial e extrajudicialmente,
coordenar e presidir as reuniões da diretoria; assinar
contratos, ajustes ou convênios de interesse a 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 as reuniões do Conselho Comunitário;
'
compete: gerir as atividades
b
a
as 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 ASÇOCIAÇAO
COMUNITARIA
SENTINELA
PARA
COMUNICAÇÃO
DE BOZANO,
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
secretaria, dirigir e supervisionar os serviços
e da secretaria, organizar e manter a es
movimento econômico financeiro da entidade;

supervisionar todos os aspectos concernen
do serviço de radiodifusão comunitária, rel
seus aspectos legais, técnicos e qualitativos, gerir e captar
os recursos advindos de patrocínio sob forma de apoio

I

das C,
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ao serviço de radiodifusão; promover a integração da
comunidade com o serviço prestado.

1

Art. 14 - O Conselho Comunitário, eleito, em Assembléia
Geral para mandato igual ao da Diretoria, será composto
por, no mínimo, cinco pessoas representanteç de entidades
d a comunidade local, 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 cumprir6
as atribuições definidas 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.
zv 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
Comissão
eleitoral,
acompanhada de nominata completa e pelo devido
expresso consentimento de seus membros bem como do
referendum de, no mínimo, um décimo de as
a votar.

510 - É vedada a participação de associad
uma chapa,
procuração.

bem

como

o

voto

cumu

520 - A diretoria será formada pela chapa que alcançar a
maioria dos votos ou de acordo com a proporcionalidade
dos votos obtidos por cada chapa, desde que obtido o

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.
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.

- DA RECEITA

E DO PATRIMONIO
Art. 17 - O Patrimônio e Receita da ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA
SENTINELA PARA. COMUNICAÇÃO
DE
BOZANO será composto pelas contribuições sociais
definidas pela Assembléia Geral, pelas doações, auxílios e
subvenções, pelos bens móveis ou imóveis, pelas rendas e
juros de depósitos bancários e aplicação financeira, pelos
saldos de exercícios financeiros anteriores transferidos para
a conta patrimonial, por valores advindos de suas
atividades comunitárias, bem como por aqueles decorrentes
do patrocínio sob forma de apoio cultural.
VI

1

ESTATUTO E D A

n

Q

em parte,
por deliberação da Asse
Extraordinária, especial mente convocada para este fim,
sendo exigido o voto concorde de dois terços dos presentes
à Assembléia, não podendo ela deliberar, e m primeira
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou
com pelo menos de u m terço nas convocações seguintes.
Associação

não poderá efetuar

da9 CO

$i.:15 3
yl.bb:
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autorização da Secretaria Executiva do Conselho de Defesa
Nacional.
Art. 19 - A dissolução da ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA
SENTINELA PARA COMUNICAÇAO
DE BOZANO ocorrerá
segundo decisão da maioria dos associados presentes na
Assembléia Geral, e o remanescente de seu patrimônio
líquido, será destinado a entidade de fins não econômicos
congênere, definida na Assembléia.
VIII DIÇPOSICÕESF I N A I S
Art. 20 - 0 s casos omissos neste estatuto serão resolvidos
pela diretoria, com recurso a Assembléia Geral, pelo
associado que se achar prejudicado.
Art. 2 1 - Por se tratar de execução de serviço de
radiodifusão na Faixa de Fronteira, a ASÇOCIAÇAO
COMUNITARIA
SENTINELA PARA COMUNICAÇAO
DE
BOZANO
obrigatoriamente
atenderá
as
seguintes
exigências legais:
510 - A responsabilidade e a orientação intelectual e
administrativa da entidade caberão sempre a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos;
520 - 0 quadro de pessoal será constituído de, pelo menos,
dois terços de trabalhadores brasileiros;
Art. 22 - O presente estatuto foi aprovado na Assembléia
Geral de 13 de janeiro de 2008, e entra em vigor na data
de seu registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
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RELACÃODOS NOMES ENDEREÇOS E N m E W DO DOCUMENTO DE
TODOS OS ASSICIADOS DA A S S O C ~ Ã O
CBMUN~TÁRTA SENTMELA
COMUNICAÇÃO DE BOZANO
Nome: José Emilio Stumm
Identidade: 1022798969 - SSPRS
CPF-331.913.44OIO4
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de BozanoIRS

\

,Nome: Adauto Bilibio
Identidade: 4012468031 - SSPIRS
CPF - 053.624.150/34
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de BozanoIRS

1

h

Nome: Adauto Vinícios Bilibio
Identidade:l072694191- SSPRS
CPF - 938772000I04
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de BozanoIRS

., Nome: Wilson Paulo IUauck
Identidade3 024604658 - SSPIRS
CPF - 428340820149
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de BozanoIRS
Nome: Julio Cezar Gabbi
Identidade:9040080559-SSP/RS
CPF - 356586060104
Endereço: Vila Salto -Município de BozanokS
Nome: Domingos Pezzetta
Identidade: 1028686119 - SSPIRS
CPF - 397797000130
Endereço: Vila Salto - Município de BozanokS

I
--

Nome: Rosa Marlene Bilibio
Identidade: 2055016352 - SSPRS
CPF - o12979920132
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de BozanoRS

-. Nome: Clovis Copetti

Identidade: 1006538076 - SSPRS
CPF - 227642400115
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de Bozano/RS

Nome: Paulo Roberto Stumm
Identidade: 5019700631 - SSPRS
CPF - 2793 10560/00
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de BozanoRS

L ~ o m eAmauri
:
Paulo Becker
Identidade: 1028686119 - SSPRS
CPF - 397797000-30
Endereço: Rua Frederico Ceccato, 25 Bozano/RS
L Nome: Dione

Sartori Copetti
Identidade: 1100697646 - SSPRS
CPF- 013919540/64
Endereço: Cidade de BozanoRS
Nome: Jaqueline Bilibio Klauck
Identidade: 8072939583 - SSPIRS
CPF - 898125850153
Endereço: Vila Santa Lúcia - Município de BozanoIRS

Bozano, 18 de fevereiro de 2008

José Emilio Stumm
Diretor Geral
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XO 3 - MODELO DE DEC

~ih0

José Emilio Stumm . na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO DE BOZANO, declaro para os devidos fins que:

- o endereço completo da sede da entidade é na Rua Frederico Silvio Ceccato 56, Centro, no
inunicípio de Bozano Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98733-000;

-

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

- a entidade não

é executánte de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclrrsive

comunitária, ou de qualquer serviqo de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura,
bem como 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;

(

- o nome fantasia da Entidade ou da emissora, se este for utilizado, será RÁD10 SENTINELA.
- 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 da Norma Complementar nz 1/2004
,,C 7b -, L)J
MsC\-2 Iss,
- as coordenadas geográficfia padronizaçao GPS-SAD69 ou WGS 84, são: 28" S 22@' ds
latitude e 053"W 46'Gyy de longitude e o endereço proposto para instalação do sistema
irradiante é: Rua Frederico Silvio Ceccato 56, centro no Município de Bozano, Estado do "Kio
Grande do Sul, CEP 98.733-000;
-

',

a entidade apresentará Projeto Técnico de acordo com as disposições da Norma Complementar nQ
112004 e com os dados indicados em seu requerimento, caso seja selecionada;
a Entidade requerente não possui qualquer vínculo de subordinação ou que a sujeite à gerência, à
administração, ao domínio, ao comando ou a orientação de qualquer outra entidade, em respeito
ao disposto no art. 11 da lei 9612/98.

Endereço para correspondência :-Rua Frederico Silvio Ceccato 56, Centro, na cidade de Bozano,
Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98.733-000,
~=--.---..-.I,".
Telefone para contato: OXX-55-9963-5847;
~ERV/C:CI~ :(.--? r:,(::It.,...,
&,/iili,~.,;.,.. .,
:..:..tiRr,~,
Correio eletrônico (e-mail): www.jose-stumm@seapa.rs.gov.br,
,:;>, .,,'::,';ii'.~~~:;.
,,,
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MEXO 4 - MODELO DE DECLARA~ÃO
ÃO ASSmADA PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nós, abaixo-assinados, na qualidade de dirigentes da ASSOCIAÇAO
COMUNITÁRIA SENTINELA PARA COMUNICACÃO DE BOZANO, declaramos,
para os devidos fins, que nos comprometemos ao fiel cumprimento da Lei no 9.612198, do
Regulamento e das Normas estabelecidas para o Sesviço de Radiodifusão Comunitária.

-

I

Dketor Adlnkiistrat~voCPF - 053.624.150-24

Endereço para correspondê~icia: Rua Frederico Silvio Ceccato, 56, Centro, lia cidade cle
Bozano, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.733-000>
Telefone para colitato: OXX-55-9963-5847;
Correio eletrôliico (e-~iiail):~ . , ~ . - ~ , ~ : ~ ~ ~ c-t s e ~ ~a ;1:>.:;LY~
: t ~ r t ~ ~. l ~ ~ í i
1:,:

i

i

~

ATENCÃO: Não se esqueça que també~ii deverão .ser e~~ca~iiiiiliados
os seçui~ites
rlocu~~ielitos
de cada dirigente:
Co1ilprovaç50 de que toclos os seus clirigentes sZo brasileiros natos ou naturalizados liá ~iiais
de dez anos e de que são maiores de 18 anos ou e~iiancipados,~iiedianteaprese~taçgode
cópia de qualq~leru111 dos seguintes docu~ileiitos:
- Certidão cle Nascime~itoou Casa~ilelito;Ce~tificadode Reservista; Título de Eleitor;
Carteira Profissiolial; Cédula de Icle~ltidade;Ce~fificadode ~iaturalizaçiioexpedido há mais
de 10 anos e, para os portugueses reconhecim~tode igualdade de direitos civis ou prova
de residência permanente no Brasil; Escritura P-lica de Emancipação.
Não serão aceitos, a título de comprovação de maioridade e de nacionalidade os seguintes
documentos:
a) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e,
b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA
DA TAXA DE GADASTFIAMENTB

UNIAO

I ;

ANEXO 08 - MODELO DE MANIFESTAC~ESEM APOIO

MANIFESTAÇAO DOS ASSOCIADOS DA ENTIDADE REQUERENTE

' )

I

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2008, às 20:OO horas, na Rua
Frederico Silvio Ceccato 56, Centro no Município de Bozano Estado do Rio Grande do
Sul, reuniram-se em Assembléia Extraordinária os associados da ASSOCIACÃO
COMUNITÁRIA SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO DE BOZANO, com a finalidade
específica de manifestar apoio a iniciativa desta entidade, que pretende obter a autoriza@ío
para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na Rua Frederico Silvio Ceccato
56, Centro, Bozano, Rio Grande do Sul, de modo a atender a toda comunidade envolvida,
em conformidade com as determinacões 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 n" 1/2004, após lida pelos associados presentes e em dia com as
suas obrigagões 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 21:30 horas do dia 15 de fevereiro de 2008 e eu
Adauto Bilibio, na fungão de secretário da reunião, lavro esta ata.
Nome do associado:
Assinatura do asso
N" da Identidade:
Endereço compl
CEP: 98.733-000
Nome do associ

i
Endereço completo:
CEP: 98.733-000
Nome do associado:
Assinatura do asso
No da Identidade:
Endere~ocompl
CEP: 98.733-00
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Nome do associado:
Assinatura do as
No da Identidade:
Endereço completo:
CEP: 98.733-000

w

Nome do associado:
Assinatura do ass
No da Identidade:
Endereço compl
CEP: 98.733-000

1

O

Nome do associado:
Assinatura do associado:
No da Identidade:
Endereqo compl
CEP: 98.733-00

!

I

Nome do associado:

I

Nome do associado:

I'

1

Assinatura do asso
No da Identidade:
Endereço comple
CEP: 98.733-000
Nome do associado:
Assinatura do ass
No da IdentidadeEndereço compl
CEP: 98.733-00
Nome do associado:
Assinatura do assoc
No da Identidade:
Endereço comple
CEP: 98.733-000

Nome do associado:
Assinatura do asso
N" da Identidade:
CEP: 98.733-00

Nome do associado:

No da Identidade:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANALISE TÉCNICA DE RADCOM
%
. *A
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Identificação do Processo
Número:

;*c,$%

.-'

53000.007952108

LocalidadelUF:

BozanoIRS

ASSOCIAÇAO

Aviso:

26
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Entidade:

+
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'-*op3b

3,: 1L
%

COMUNITÁRIA SENTINELA PARA COMUNICAÇAO DE BOZANO

L
$, '

,:

I

I.

05/12/2007

COORDENADAS
Proposta (A)

Latitude:

Longitude

IBGE (B)

28s220'
53W4615

Prazo: 19/01/2008

1 I

Canal: 290

./S.

I.>

<

,,

Publicação:

+?j
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-
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1

1

Distância A:B
( IBGE

Processo
i

I

I' 1.

I Entregou documentação tempestivamente?

2.

I

I

I

Sim

Endereço da Antena Proposta

.

.

Rua Frederico Silvio Ceccato, 56
Endereço do Studio

2.1

I

I

3.

Relação d e concorrentes (d <= 4000 m)

4.

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

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

VIAVEL

Rua Frederico Silvio Ceccato, 56
I

'

I 11. I~ s t endereço
e
está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?
1

I
I

Indeterminado

I

I
I

12. ~ o n c l u s ã oda Análise
Embora o RadCom não tenha as coordenadas da localidade, a entidade encontra-se dentro do municipio e proxima a
area urbana da cidade de Doutor Bonzano. A entidade apresentou a documentação referente ao subitem 7.1 alíneas
M, N e O da norma complementar 112004. Processo tecnicamente instruído em primeira fase.

***** ESTA EM FAIXA DE FRONTEIRA****
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MINISTÉRIO DAS CQMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODWUSÃO COMUNITÁRIA
DESPACHO INICIAL - PARTICIPANTE DE AVISO
PROCESSO: 53000007952/2008
LOCALIDADE: Canudos do Vale /W"üF RS
ENTIDADE: Associação Comunitária Sentinela Para Comunicação de Bozano
Aviso: 25 Publicação no DOU do dia : 05/12/2007

Prazo expirou em: 19/01/2008

Frente à análise inicial da documentação encaminhada pela requerente em atendimento
ao Aviso de habilitação acima especificado, constatou-se que a entidade:
Está apta com relação a pré-análise efetuada, podendo prosseguir mediante a análise detalhada
da documentação, conforme Roteiro de Análise Jurídica a seguir anexado, vez que trata-se de única
requerente que se habilitou a executar o serviço na localidade de interesse.

Brasília, 28 de setembro de 2008.

Analist

2

NF - Despacho Inicial -Participante de Aviso- Processo no53000007952/2008

i

,

2 ,;
"

r

E<

~ L Js::Ls

T\

e

id

'i

---^__

E4

-

- -

-

MINISTÉRIO
DAS C O M U N I C A Ç ~ E S
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSAO

ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÁO DE RADCOM
Identificação do Processo
.

,.,<:. :;

,

Número:

53000.007952108

Entidade:

ASSOCIAÇAO CQMUNITÁRIA

Aviso:

25

Publicação:

BozanolRS

LocalidadeIUF:

0511212007

Prazo: 19101/2008

i/

";

.,

\i\

Canal: 290

L.j-.,+

,,-.

p,

1

7

I Reauerimento de Solicitacão?

I

Sim

tivas e comunitárias, legalmente constituidas
de localidades cuja área urbana estiver
na área urbana da localidade, firmada por

Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de
rviço da Radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de canais de televisáo
ministradores pessoas que, nestas condições participem de outra entidade detentora de outorga para a execuçã
qualquer dos serviços mencionados?

Nome do Dirigente
JosB Emilio Stum

01/10/2008

CPF

Cargo

333.191.344-00

Diretor Geral

RadCom

I

Maiyriaaaq?!,,
Em#w~?ção
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SENTINELA PARA COMUNICAÇAO DE BOZANO

f7,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSAO

ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RADCOM

1

Identificação do Processo
Número:
Entidade:
Aviso:

,

53000.007952108

LocalidadeIUF:

Bozano/RS

Publicação:

05/12/2007

Prazo: 19/01/2008

96

',

"J-

\ 1:

ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO DE BOZANO
25

\

Canal: 290
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sede - fls, 26 Recolhimento da Taxa - fls, 28
Declaração do Fiel Cumprimento - fls 27
13.

Conclusão da Análise

A entidade deverá cumprir com as seguintes exigência:
a) Retificação do Cnpj
b) Requerimento do que sirua em faixa de fronteira

IA Consideração Superior.

I

I

(Analista)

\

01110EO08
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RadCom
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MINISTÉRIODAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIADE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETR~NICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasíliaDF
L

-

-

,

Fone: (61) 3311:6177-Fax: (61) 311-6617

Ofício no 3 2 3 0 /2008/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília,

o L de outubro de 2008.

Ao Senhor
JOSÉ EMILIO STUMM
Associação Comunitária Sentinela Para Comunicação de Bozano
Rua Frederico Silvio Ceccato 56, Centro
98733000 / Bozano IRS
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,

1

Tendo em vista a análise realizada no processo no 53000.007952/2008, na localidade de
Bozano - RS, 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:

a) - cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJJMF, conforme disposto no subitem 7.1, alínea "a" da Norma Complementar
01/2004; constando a retificação do campo de descrição da atividade econômica principal, de modo a estar
indicado: "atividades associativas não especificadas".
b) Diante do fato de que a requerente se situa em faixa de fronteira, deverá ser apresentado,
junto ao Ministério das Comunicações, requerimento dirigido ao Secretário-Executivo do Conselho de
Defesa Nacional da Presidência da República, solicitando o assentimento prévio para instalar a estação de
Radiodifusão Comunitária na localidade pretendida, em conformidade com a Lei no 6.634, de 2 de maio de
1979 e o Decreto nQ85.064, de 26 de agosto de 1980.
I

Será facultado a essa entidade, no prazo de ?")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
das exigências, uma
igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para
ser apresentada no
solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação
7.3 da Norma
original ou em cópia autenticada, conforme determinação
Complementar 0112004.

---

-

-

Diretor do Departamento

rfp - DOSISSCE-MC

,

-

L+

Rua Frederico Silvio Ceccato 56 ,centro - BozanoES
CEP 98733.000
Bozano/RS, 03 de novembro de 2008
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Assunto: Prorrogação de prazo

Senhor Diretor

A Associação Comunitária Para Comunicação de Bozano, processo
n" 53000.007952/2008, através de seu representante, vem nos termos legais solicitar a
PRORROGAÇÃO DO P
O para apresentação da documentação solicitada no oficio
7230/2008/RADCOM/DOS/SSCE-MC.
Sendo o que tinha para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Representante Legal

Ao Senhor.
Carlos Alberto Freire Resende
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Ministério das Comunicações
Explanada dos Ministérios
70044-900-Brasília-DF

!;$E';

Bozano/RS, 05 de dezembro de 2008

Assmto: Prorrogação de prazo

Senhor Diretor

1
A Associação Comunitária Sminela Para Comunicqão de Bozano, processo no
53000.00795212008, vem através desta informar que esta providenciando as documentações solicitadas

e que devido a retificação da atividade
em Oficio no 7230/2008/RADCOMIDOS/SSCE-MC,

econômica principal, (item "a" ) Junto á Receita Federal do Brasil não foi possível cumprir os prazo
legais até o momento, de forma que, solicita através de seu representante legal , a PRORROGAÇAO
v

O

para

apresentaçáo

da

documenta~ão

7230/2008/RADCOM/DOS/SSCE-MC.
Termos em que Pede e Espera Deferimento.
Sendo o que tinha para o momento.
A

Ao Senhor.
~CarlosAlberto Freire Resende
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Ministério das Comunicações
Explanada dos Ministérios
70044-900-Brasília-DF

solicitada

no

oficio

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 - BrasíliaIDF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617

Ofício no '3 8 9

'

/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, O 5 de março de 2009.

Ao Senhor
JOSÉ EMILIO STUMM
Associação Comunitária Sentinela Para Comunicação de Bozano
Rua Frederico Silvio Ceccato 56, Centro
98733000 I Bozano I RS
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo no 53000.00795212008, na localidade de
Bozano - RS, 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:

a) - cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, conforme disposto no subitem 7.1, alínea "a" da Norma Complementar
0112004; constando a retificação do campo de descrição da atividade econômica principal, de modo a estar
indicado: "atividades associativas não especificadas".

Q y ~

b) Diante do fato de que a requerente se situa em faixa de fronteira, deverá ser apresentado,
junto ao Ministério das Comunicações, requerimento dirigido ao Secretário-Executivo do Conselho de o v ~
Defesa Nacional da Presidência da República, solicitando o assentimento prévio para instalar, a estação de
Radiodifusão Comunitária na localidade pretendida, em conformidade com a Lei no 6.634, de 2 de maio de
1979 e o Decreto n" 85.064, de 26 de agosto de 1980.
-,
-

1

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

A

Atenciosamente

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

nto: Prorrogação Prazo Entrega documentaçáo.

w INISTERIODA8 CQtAUNIC.lrbÕE8
ER.9 SILIA . DF

Sg%

BP&,%$bE

27~114i'20ii94B:-18

ILMO.SR. Ministro das Comunicações:

Em atenção especial a Vossa Pessoa, a ASSOCIAÇÁO
COMUNITARIA SENTINELA PARA COMUNICAÇAO DE BOZANO, com sede a na
Rua Frederico Silvio Ceccato, 56, Cep. 98.733.000 - Bairro Centro, cidade de
Bozano Estado do Rio Grande do Sul, telefone OXX-55-9963-5847, em
conformidade ao oficio no. 789/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC, onde o mesmo
i
analisou o processo no. 53000.0079522008, vem solicitar PRORROGAÇÁO do
prazo de entrega da documentaçao exigidã, por motivos alheios a nossa vontade.
Obs. Data do prazo do recebimento e base para prorrogação inicial: 05/03/2009.
Atenciosamente,

1

Bozano, RS,

de abril do ano de 2009.

RG. 1022798969

AO:
MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES:
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA
DEPARTAMENTO DE OU"88RGA DE SERVIÇOS
Sr.Carlos Aiberto Freire Resende

8

i
,
.)

I,

Rua F~dede7.ic0Silvio C'eccato, 56 - Cep).98.733.000 - Bairro Centro
Bozano - Estado do Rio Grande do Sul.
Telelone: OXX-55-9963-5847

Bozano, 06 de julho de 200

Of. no 0112009
Ao Senhor
Carlos Roberto Freire Resende

MD Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Ministério das Comunicações

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, estamos remetendo

1

conforme solicitado a Documentação Jurídica (cópia do CNPJ retificado,
requerimento de assentimento prévio, e documentação dos diretores - Diretor

')

Geral José Emílio Stumm; Diretor-Administrativo Adauto Bilibio; Diretor de
Operações Clóvis Copetti)) da Associação Comunitária Sentinela para
Comunicação de Bozano.
No aguardo de novas instruções, renovamos votos de
estima e consideração.
Atenciosamente.

-etor

Geral

REQUERIMENTO PARA OBTENÇÃO DO ASSENTIMENTO PRÉVIO PARA
EXECUÇAO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
Senhor Secretário-Executivo do Conselho de Defesa Nacional da Presidência da
República,
A ASSOSCIAÇÃO COMUNITÁRIA SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO DE
BOZANO, Inscrita no CNPJ sob o nQ 09.342.6471000P-76, com sede na Rua Frederico
Ceccato, na cidade de BOZANO, Estado de Rio Grande do Sul, CEP 98.733-970, telefone
OXX-55-9963-5847, correio eletrônico jose-stumm@seapa,rs.gov.br, entidade sem fins
lucrativos, legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em conformidade com a Lei no 6.634, de 2
de maio de 1979,a Lei 10.610, de 22 de janeiro de 2002, o Decreto no 85.064, de 26 de
agosto de 1980 e nos termos de que trata o item 11 da Norma Complementar nQ 112004,
solicitar o assentimento prévio para instalar estação de Radiodifusão Comunitária, com
centro localizado na Rua Frederico Ceccato, s/nO,CEP 98.733-970, BozanoIRS.
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, afirmo 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.
Bozano, 06 de julho
(local e data)

Nome do representante da entidade: José Emílio Stumm
CPF: 331.913.440.04
Endereço para correspondência Rua 20 de Setembro no 630, na cidade de Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul, CEP 98.700-000
Telefone para contato: OXX-55 9963 5847
Correio eletrônico (e-mail): jose-stumm@seapa.rs.gov.br

ATENÇÃO: Os documentos indicados no subitem 11.3 da Norma Complementar
no 01/2004, deverá0 ser apresentados, juntamente com o requerimento que por sua vez
deverá ser enviado apenas diante da seleção da entidade.
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Co~~provante
de Inscrição e de Situzsr;ão Cadastra1 - In~pressão

-"Contribuinte,
,

Confira os dados de Identificação da Pessoa. Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua aiualizaçáo cadastral.

REPOBLICA

FEDEMTSVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR%DBCA
"
-

COMPROVANTE DE IIWÇCRI@ÃOE DE SITUASAO
CADA%%M$

NUMERO DE INSCRIÇÃO

09.342.647/0001-76
MATRIZ

~"~F$~8"'"RA

C

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SENTINELA PARA COMUNICACAO DE BOZANO
TI'rUL.0 DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RWDIO SENTINELA

--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

94.99-5..00 -Atividades associativas não especificadas anteriorrriente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

kdão informada

I
/
COMPLEMENTO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

1710112008

[MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÁO ESPECIAL

********

i Aprovado pela Instruçla Noirnativa RFB no748, de 28 de junho de 2007.

O Copyright Receita Federal do Brasil - O710712

..fazellcoa.~ov.br/~re~arar~mpressao/~mprimePagin~.as

:

ESTADO D O ' - ~ O . G R A N DDO
E SUL
MUNICIPIO DE IJUI ,
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NATURAIS

Bel. Milton Diemer - Oficial
Rua 15 de Novembro - 694 - Cx. P. 547 - 9870'0.000---Ijui/~~
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,.-.

Fone-Fas(055)3332-6955 13332-9240 13351-2989

-

Bel. Fabrício Eicklioff Diemer - Bel. Lucas Eickhoff Diemer Substitutos
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Bel. Gilson Luís Rigoli - Escrevente Autorisudo
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CERTIFICO que se acharegistrado, neste Oficio, no-Livro de ~ e i s t r . 0de Casamentos de número B015, 2s fls. 142, sob número 3.812, contraído perante o ~ u i de
z Paz, Sr. LOTHAR FRIEDRICH, o assento do matrimônio de "JOSE EM~LIQSTUMM" e "EL,ONI TERESINHA BASSO KONAGESKI", passando a nubente a usar o
nome de: "ELONI TERESIIUHA
-.
KONAGESKI -STUMM1;. . .
,

ELE, solteiro, médico veterinário, nascido a dezoito.de abril de u m mil novecentos e cinquenta e seís
(18104/1956), no distri-to d e Dr. Bozano, neste'município, filho de DIOMAR.STUMM e de OLINA ERNA STUMM,
naturais deste Estado, ele falecido.
I

,/ -

ELA, solteira, auxiliar,de-enf.ermagem,. nastida a seis de abril de u m mil novecentos e cinquenta e
oito (06/0411958), nesté:Jistrito, filha dé JOSÉ ARMANDO KONAGESKI e de ÕI'INDAB A S O KONAGESKI,
.. nati?&
deste Estado.
..O casamento realizou-se a vi& e nove de outubro de u m mil novecentos e oitenta e dois
(29110119821, pelo regime da Comunhão ~ n i v e r k a lde Bens, conforme Pacto Antenupcia(,lavrado no
~ a b e l i o n a t odesta Cornarca, no Livro de Contratos n o 044,-- fls.,26, sob-nV4810; e m data de 29 de setembro

i

Certidão:
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF
NQdo CPF: 331.913.440-04
Nome da Pessoa Física: JOSE EMILIO STUMM
Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido as: 15:19:39 do dia 03/06/2009 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: EC81.OEOE.4A4D.I 5FF

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet, no endereço ww.w,~.e~~~~a~endda.~.g.o.vlbrl.
Aprovado pela INIRFB na 864 , de 25/07/2008.
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Tribunal Superior Eleitoral - Certidão de Quitação - Emissão

JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cad,astro Eleitoral e com o que dispõe a
Res.-TSE no 21.823/2004, o eleitor abaixo qualificado ESTA QUITE com a Justiça Eleitoral na
presente data.

Eleitor: JOSE EMILIO STUMM
Inscrição:
Município:
Data de Nascimento:
Filiação:

012901540477
89087 - BOZANO
18/04/1956
OLINA ERNA STUMM
DIOMAR STUMM

Zona: 23

Seção: 74
UF: RS

Domiciliado desde: 25/08/1999

Certidão emitida às 14:38 de 03/06/2009

1

Res.-TSE no 21.823/2004:
"O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, 6 regular exercicio do voto, salvo quando
facultativo, o atendimento a convocações da justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, e m caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de
contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos."
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por
sentença transitada e m julgado; interdição por Incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada e m julgado, enquanto
durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade
administrativa; conscrição; inelegibilidade; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta certidão de quitacão eleitoral é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser
confirmada
na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet,
no endereço:
http:&L-www.tse,g.~iby, por meio do código QJAI.HW4U.L4BC.QMUQ

~ B Ú B L I C AFEDE

TWA DO B

ESTADO DO'RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BOZANO - COMARCA DE IJUÍ
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE PZOZANO
Rua Amoldo Schwancke, no 11, Bozano, RS - Cep 98.733-000 -Fone 55 3643 2011

C'ERTIDÃODE CASAMENTO
+..
,,

Certifico que se acha registrado, neste Oficio, no ~ i v r ode Registro de Casamentos
de número B-6, folhas llOvOsob número 1.367, o assento de matrimônio de ADAUTO
BILICBIO e ROSA MARLENE CASAGRANDE, passando a nubente a usar o nome d e
ROSA MARLENE BILISIO. Ele, solteiro, agricukor, natural deste estado, nascido
neste distrito, no dia quinze (15) de outubro de mil noqecentos e quarenta e três (1.943),
residente e domiciliado neste distrito, filho 'de JOSÉ GARIBALDI BILIBIO, natural de
Silveira Martins, RS e de ISABETI-IA LOURENSON BILIBIO, natural deste estado. Ela,
solteira, de afazeres domésticos, natural deste estado, nascida neste distrito, no dia vinte e
um (21) de maio de mil novecentos e cinqiienta e dois (1.952), residente e domiciliada
neste distrito, filha de JOSÉ CASAGRANDE e de ADELINA CASAGRANDE, naturais
deste estado
O casamento realizou-se em nove (09) de fevereiro de mil novecentos e setenta e
quatro (1.974), pelo regime da COMUNHÃO WVERSAT, DE BENS.
Observações: Nada consta.

.

O ,referido é verdade e dou fé:

Certidão: R$ l4,70
SDFITJ: R$0,40
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Comprovante de Inscriçáo e de Situação Cadastral no CPF

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra1 no CPF
NQdo CPF: 053.624.150-34
Nome da Pessoa Física: ADAUTO BILIBIO
)

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido as: 15:21:19 do dia 0310612009 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 84C3.D900.4701.050F
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet, no endereço .ww,r.e-ceibiazenda,gmbrl
Aprovado pela INIRFB nQ864,de 25/07/2008.
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Tribunal Superior Eleitoral - Certidão de Quitação - Emissão

Page 1 oE 1

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOWL

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Ca4astro Eleitoral e com o que dispõe a
Res,-TSE no 21.823/2004, o eleitor abaixo qualificado ESTA QUITE com a Justiça Eleitoral na
presente data.

Eleitor: ADAUTO BILIBIO
Inscrição:
Município:
Data de Nascimento:
Filiação:

Zona: 23
Seção: 3
UF: RS
89087 - BOZANO
Domiciliado desde: 18/09/1986
15/10/1943
ISABETHA LOURENSON BILIBIO
JOSE GARIBALDI BILIBIO

013999630400

Certidão emitida às 15:04 de 03/06/2009

Res.-TSE no 21.823/2004:
"O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando
facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de muitas
aplicadas, e m caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de
contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.''
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência d e perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por
sentença transitada e m julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada e m julgado, enquanto
durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade
administrativa; conscrição; inelegibiiidade; e opção, e m Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta certidão de quitacão eleitoral é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser
confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, ' n o endereço:
h..t t p ~ I L ~ ~ ~ ~ t s e . ~ por
~ v .meio
b b ~ ,doI código QTPU.~TDT.N+BQ.YNSM
.

REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNIC~PIIO
DE BOZANO - COMARCA DE IJUÍ

ItaEGISTRO CWIL DE PESSOAS NATU
.... .*F
i

I

AMCIIIL~RQUES0-4SILVA COPPETI
Oficial

CLEOAKE RASM
Substituta

I

CERTIDAO DE CASAMENTO
CASAMENTO No 087
Certifico q e a fol
assento de matrimônio de
natural deste estado, nasci
e cinqüenta e cinco (1.9
Município de Ijuí, Rs, filho de RODOLFO COPETTI, natural deste estado e de HILDA
COPETTI, falecida. Ela, solteira, natural deste estado, nascida neste distrito, no dia vinte e
três (23) de maio de mil novecentos e sessenta (l.960), de afazeres domésticos, residente e
domiciliada neste distrito, flha de ALFREDO SARTORI e de MALVLNA THARCILLA
SARTW, naturais deste estado; passando a usar o no
COPETTI[.
Observações Casaram pelo regime da Comunhã
I
(20) de outubro de mil novecentos e setenta e oito (1 978).
' J ~ $ { I
. ..' , G 1 ' ,
O referido é verdade e dou fé.
i
Emolumentos. R$ 15,20
2
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Comprovante de Inscrição e de Situaçáo Cadastral no CPF
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF
No do CPF: 227.642.400-15
Nome da Pessoa Física: CLOVIS COPETTI

1

Situação Cadastral: REGULAR
Comprovante emitido as: 15:28:41 do dia 03/06/2009 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 76DE.36F3.3AE9.615A

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet, no endereço www.~~.itaLfaz.endaag.w,b.~
Aprovado pela IN/RFB na 864 , de 25/07/2008.

Tribunal Superior Eleitoral - Certidão de Quitação - Emissão

Page 1 of 1

JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEInOFZAL

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cad,astro Eleitoral e com o que dispõe a
Res.-TSE no 21,823/2004, o eleitor abaixo qualificado ESTA QUITE com a Justiça Eleitoral na
presente data.

Eleitor: CLOVIS COPETTI
Inscrição:
Município:
Data de Nascimento:
Filiação:

014183100426
89087 - BOZANO
06/02/1955
HILDA COPElTI
RODOLFO C O P E n I

Zona: 23

Seção: 269
UF: RS
Domiciliado desde: 18/09/1986

Certidão emitida às 14:52 de 03/06/2009

!

Res.-TSE no 21.823/2004:
"O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando
facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não rernitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de
contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos."
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por
sentença transitada e m julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade
administrativa; conscrição; inelegibiiidade; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser
confirmada
na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet,
no endereço:
httpi~f!ww~&se,g~v.br, por meio do código BGIW.ZR/W.PDEX.ZZBG
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

Esplanada dos Mi-sgri~s - Bloco "R" - 3 O andar -anexo-oeste - sala300_z1BQ_44z900-Br~~ia/DEE
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617
Ofício no 3 3 6 9

/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasíiia, 40

de agosto de 2009.

Ao Senhor
JOSÉ EMILIO STUMM
Associação Comunitária SentinelaPara Comunicação de Bozano
Rua Frederico Silvio Ceccato 56, Centro
98733000 / Bozano / RS
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,

Tendo-em-~ista~~~li~ea~iza-daíro-prci~e~~on~-5-30001007952/2008rãã~1~)~a1idã~
Bozano R§,no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente, solicitamos a V. Sa que sejam
enviados os seguintes documentos:

-

Toda documentação citada no subitem 12.1 e suas alíneas da
Norma Complementar 01/2004, aprovada pela Portaria no 103, de 23/01/04, ou seja, o Projeto
Técnico, conforme detalhado no Anexo deste Oficio.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
deste ofício que está sendo acompahhado 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
ser apresentada no
7.3 da Norma
original ou em cópia autenticada, conforme determinação disposta
Complementar 01/2004.
Atenciosamente,

Departamento de Outorgas e Serviços
ft.4i%T~f?iù
DA 8 CùMUN1C.4Q6E8
ERASLIA.
DF

Ministério das Comunicações

63000 014.tf66i'Z0036.1

Brasília/DF

8%&Pifk!z"E
11109~0rJri44:i0

Conforme

solicitação

3369/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC,

Projeto

Técnico

da

Associação

Comunicação de Bozano.

do

estamos
Comunitária

Ofício
encaminhando
Sentinela

no
o
Para

Rs.

No aguardo de orientações, renovamos votos de
estima e consideração.

(Qresidente
CPF: 331.913.440.04

EXMO. SR. MINISTRO DA5 COMUNICAÇÕES;

E/ou
Dr. Depto. de Outorga de Serviço
Sr. Carlos Alberts Freire Resende.

A

1

ASSOCIACÃO
COMUNITARIA
DE BOZANO, CNPJ.

SENTINELA PARA
09.342.647/0001-76,

No.
COMUNICACÃO
INSTALADA NA CIDADE DE BOZANO, RS, VEM AQCr-BEPRE5ENP;clDA
PELO 5EU PREPIOENTLO, Sr. JOSE EMbtIO STUMM, "CAMINHAR
DOCUMENTAÇ~O SOLICITADA,
REFERENTE PROJETO T~CNICO E
OUTROS.

BOZANO, RS, 25 de AGOSTO de 2009.

~resyente
CPF. 331.913.440-04

Rua Silvia Frederieo Ceseats, s-/no. Bairro Centro.
CEP. 98,733-970
Bozaiis
ESTADO DO R"" GRANDE DO SUL
FONE: O'"'"55-9963-580
ii,

JOSE EMILIO STUMM, na qualidade de representante legal
da ASSOCIACÃO
COMUNITARIA
SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO
DE
BOZANO, declaro para os devidos f ins que:
-3 O endere~ocompleto da sede da entidade é

na Rua Silvio Frederico Ceccato, s/nO. Bairro Centro - CEP.
98.733-970 na cidade de BLano, È s t z d o Rio Grande do Sul.
BOZANO, RS, 25 de AGOSTO de 2009.

Presidente
CP" 331.913.440-04

JOSE EMILIO STUMM, na qualidade de representante legal
da ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO
DE
BOZANO, declaro para os devidos fins que:

-3 Todos os dirigentes da entidade residem na
área da comunidade a ser atendida pela esta~zoou, se a
localidade for menor ou igual a 3,5 km, na área urbana da
localidade;
BOZANO, RS, 25 de ACOSTO de 2009.

Presidente

CPF. 331.913.440-84

1

1

legal
da
COMUNICAÇÃO

I

JOSE EMILIO STUMM na qualidade de representante
ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA
SENTINELA
PARA
DE BOZANO, declaro para os devidos fins que:
-3 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 da Norma Complementar no. 1/2004.

BOZANO, RS, 25 de A60-O

TUMM
CPF. 331.913.440-04

de 2009.

JOSE EMILIO STUMM, na qualidade de representante legal
COMUNITARIA
SENTTNELA PARA COMUNICAÇÃO
DE
da ASSOCIACÃO
BOZANO, declaro para os devidos fins que:

+ As coordenadas geográf icas, na padronização
i

~-

GPS-SAD69 ou WGS 84, são: 28O5 22' 02" de latitude e
e o endereço proposto para
nte é na Rua Silvio Frederico
CEP. 98.733-970, na cidade de

BOZANO, RS,25 de AGOÇ-8 de 2009.

CPF. 331.913.440-04

co,;:;;,
d

.

.;,

,

,v

.,:,v..

'I
[;:\'/Gji;?~
. a,. {

. . . , i ;,,!

,,I

JOSE EMILIO STVMM, na qualidade de representante legal
da ASSOCIACÃO
COMUNITÁRIA
SENTTNELA PARA COMUNC
I AÇÃO
DE
BOZANO, declaro para os devidos fins que:

/

/

1
I

causadas pela
-3 Na ocorrência de
estação. serão interrompidas imediatamente as transmissões até que essas
sejam sanadas;
/
causadas pela
estagão, caso essas não sejam sanadas no prazo estipulado pela ANATEL,
serão interrompidas suas transmissões;
-3 Na ocorrência de

BOZANO, RS, 25 de AGOSTO de 2009.

CPF. 3 31.913.440-04

Rua Silvio Frederico Ceecato, s/no. Bairro Centro
pSER'i//Ccj i 2 ( / ~ j ~ , c:l/ :~pr,:~ \ t:
CEP. 98.733-970
-*
,,.,,. , !,I.
Boaano
~ j i i j r i ~ t ~+.,
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JOSE EMILIO STVMM, na qualidade de representante legal
da ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA
SENTINELA PARA COMUNC
I AÇÃO
DE
BOZANO. declaro para os devidos fins que:
)

+

A entidade não executante de qualquer modalidade de serviço de
radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de
sinais de televisão mediante assinatura, bem como a entidade não tem como
integrante de seu quadro diretivo ou associados, pessoa que, nessas
condições, participe de outra entidade detentora de outorga para execução
de qualquer dos serviços mencionados:

BOZANQ, WS, 25 de AGOSTO de 2009.
I

CPF. 331.913.440-04

JOSE EMILIO STUMM, na qualidade de representante
legal
da
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
SENTINELA
PARA
COMUNICACÃO
DE BOZANO, declaro para os devidos f inç que:

1

3 O nome Fantasia da emissora será Rádio SenTinela FM.

BOZANO, RS,25 de AGOSTO de 2009.

CPF. 331.913.440-04

legal
da
COMUNC
I AÇÃO

JOSE EMILIO STUMM, na qualidade de representante
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
SENTINELA
PARA
DE BOZANO, declaro para os devidos fins que:

+

O funcionamen9o da Rádio Sentinela FM, dar-se à no horário diário
(domingo a sábado), das 06 h às 00h00min (seis horas as vinte e quatro
horas).

BOZANO, RS,25 de AGOSTO de 2009.
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Auad Correa Equipamentos Ele-tronisss Ltda
$6. da Pirãrnide 90
Centro Empresarial
/ Santa Ritado Sapueai- MG
fel.: ( 8m36 ) 3475 - 3780

i i

www.teletrwiix.oom.br

Diagrama de irradiação da antena Mod:PT/OdBQTELETRONIX)
Plano: VERTICAL; Esc. I:'!
Gvt

I

- Fabricante: Auad Cowea (Teletronix),
- Modêlo: PTl QdB(Teletronix),

-Tipo: Antena Plano Terra de 114 de onda,

- Polarização: Linear (VmTICAL),
- Faixa de operação: ajust. de 87 a 108 MHZ
- Perda por retomo: >18 dB'Ç

- Ganho: 0 dBd

-
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Diagrama de irradiação da antena Msd:PT/BdB (TELETRBNIX)
Plano: HORIZONWL; ESC.l:lGht
,
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90"
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I

Tel.: (35)3473 3700 / (35)3473 3710
vendas@teletron1x.com.hr

www.teletronix.com.br
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Maxirniliano Salvadori Martinhão
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No ar, de qualquer lugar.
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. . Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica - Depa~ament

2 -REGISTRO FISTEL

1 - SERVIÇO

-

IODIPUSÃO COMUNIT
USO EXCLUSIVO DA ANATEL

I

3 - IDENTIFICAÇAO DA ENTIDADE

.

CGCICNPJ

10191.1314/21./614/7/1~0l0l0lll-17Is/

BAIRRO

I B ~ A I I I R I R ~ o ~ IcIEINITIRIo/
I B ~ o ~ z ~ I N ~ o ~ [RISI
CIDADE

UF

CEP

1 I

/

19181.1713,/31-191710I
5 - LOCALIZAÇÃODO

10

$

FONE

p

]*1*1919/613/-151814

SMISSOR E SISTEMA

BAIRRO

IANTE

I i

-

2 %3
'

i

IJ i.

i'

G

v,

I

L-

e

!J

\T\

CIDADE

i

IcIEINITIRIoI
FABRICANTE

BAIRRO

I

Is~PIs~

UF

I~lol~IAi~lol
1 ~

I A I u I A ~ I IcIoIRIRIEIAI
MODELO

CIDADE

1 ~ 1

IEILIEITIRIoINIII

IEIOIUIIIPIAIMIEINITIQISI
POTÊNCIA

1

12151-1 1-1-1-1-12151./0I0I~atts

CERTIFICAÇÃO

lol6/8/01-10131-1015I2I8I

'f

J

C

ri

8- ANTENNTORRE
FABRICANTE DA ANTENA

IAIuIA~I

IcIoIRIRIEIAI

MODELO

IEITIRIoINIIIxI

I-ITIEIL

~ ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l - l
r.r

ALTITUDE DO LOCAL

ALTURA DA TORRE

dB

IKIMIPL

ILITIDIA

~EIsIPIEIcIIIAIIIsI

ICIA~B~OISI

COMPRTMENTO(L)

1 3 / 3 1 .I
0

.I*

ATENUAÇÃO EM 100 m (AI.)

MODELO

I I

I~I~I~1211131-I

EFICIÊNCIA DA L~NHA(q)

PERDAS NA LINHA (h)

10141 . / 5 b

00

,

111

FABRICANTE

-h

01./7111

10/1/.14I~IoId~
-(PW

Eficiência da linha (EF)= 10

Perdas na linha (PL)

10

100

10 - POT~~NCIA
EEETIVA
W A (Em)
ERP (dBk)=lO log (Pt. Ght. Gvt q ) = 10 log ( 0,025 1 1,O 1 1,O r 0,71)

.

Pt
Ght
Gvt
q

=
=
=
=

=t

,,-

Potência do transmissor, em kW.
Ganho da antena, no plano horizontal, em vezes.
Ganho da antena, no plano vertical, em vezes
Eficiência da linha de transmissão

Obs.: A potência efetiva irradiada (Em)
por emissora do RadCom deverá ser igual ou inferiora 25 Watts.

I

E(dBp)
I

.í'

= 107

n potência efetiva irradiada

ERP(dBk)

-

+ ERP(dBk) - 20 log d (km)

-

i

13 - DADOS DO ENGENHEIRO PROJETISTA
NOME COMPLETO

IDIEI
IcIA/MIAIRIAI

[AILIEIxIAINIDJRIEI

IAILIEIGJRIEITITIII
191510b - 1 /AIv.IGIEINIEIRIAILI
Ic/EINITIR~o~-I-I-I-I-/
I-1-/
IcIRIuQI
IAILITIAI-I-I-I-1-1-1-1
REG.CREA

ENDEREÇO

~o~LIIIvIEIIIRIAI-I-/-I
/N..l217/41-1-1-1-1-1
-

BAIRRO

CIDADE
CEP

UF

I - I - I - I - I I - I -- I (RISI

I-I-I-I I-I-I

TELEFONE!

FAX

0 5 5 - 9 1 7 1 - 9 5 4 7 - - - - - - - - - - - - E-MAIL
-

-

-

-

-

-

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m

ALEXANDRE ALEGRE
DE OLIVEIRA,
BRASILEIRO, SOLTEIRO, COM REGISTRO NO CREA/RS No.95.032, COM
RESIDÊNCIA
E DOMIC
NA ÍAVENI
LIO
DA
GENERAL CÂMARA, 274. CEP.
98.102.578. BAIRRO CENTRO. CIDADE DE CRUZ ALTA, RS, DECLARA
QUE:

I

INSTALAÇÃO
COMUNITÁRIA
SENTINELA PA
F m E O M A B A R I T O U E PROT
DISPOSTO NO SUBITEM 12.1, A
01/2004.

3

1

A

PROPOSTA PELA
d
.,

ASSOCIAÇÃO

Bozano, Estado do Rio Grande do Sul. 25 de agosto de 2009.

i

ALEXANDRE ALEGRETm DE OLIVEIRA,
BRASILEIRO. SOLTEIRO, COM REGISTRO NO CREAIRS No.95.032, COM
RESIDÊNCIA
E DOMIC~LIO
NA AVENIDA
GENERAL CÂMARA, 274, CEP.
98.102.578, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE CRUZ ALTA, RS, DECLARA
QUE:

1

A INSTALAÇÃO
PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA
SENTINELA PARA COMUNICACÃO
DE BOZANO,
ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS
DAS
s EM VIGOR
APLICÁVEIS
À MESMA, E QUE O CONTOR
EMESORA,
NÃO FICA SITUADO A MAIS DE
(61
DISTANCIA
DA ANTENA TRANSMISSQRA W \*'NE
"ONFORME
DISPOSTO NO SUBITEM 12.1, ALÍNEA
"G" DA NORMA COMPLEMENTAR
01/2004.

Uq

I
I

1

II

I
j

Bozano. Estado do Rio Grande do Sul. 25 de agosto de 2009.

ALEXANDRE AL"ÉR"TTI
CREAPRS No.95.036)

DE OLIVEIRA

I

I

ALEXANDRE ALEGRETTFT DE OLIVEIRA, BRASILEIRO,
SOLTEIRO. COM REGISTRO NO CREAIRS No.95.032. COM RESIDÊNCIA
E DOMIC
NAÍL
AVENIDA
IO
GENERAL CÂMARA. 274, CEP. 98.102.578,
BAIRRO CENT1SO. CIDADE 19E CRUZ ALTA, RS, DECLARA QUE:
-3 A COTA DO TERRENO. NO LOCAL DE INSTALACÃO
DO
SISTEMA IRRADIANTE
DA ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
SENTINELA
DE BOZANO, ATENDE AS CONDI~~ES E X I G I AS
ORMA COMPLHENTAR 01I2004.

/P

1

Bozano, Estado do Rio Grande do Sul, 25 de agosto de 2009.

CREA/RS No.95.032

Eq.w
C M S $?i.@24

I

I

-

Localização do sistema inadiante, transmissor,
estúdio e sede da emissora.

LEVANTAMENTO P ~ I M - I ~ ~

I

I

no subitem 12.1 alínea "a", no qual deverá atentar vrincivalmente vara o semintes itens:
- item 5 - LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR E SISTEMA IRRADZANTE
coordenadas geográficas corretos;

-

preencher com endereço e

- item 7 - TRANSMISSOR - indicar um transmissor certificado pela ANATEL, especificamente para o serviço de
radiodifusão comunitária, com potência máxima de 25 Watts, categoria 2H, informando fabricante, modelo e o
correto número de certificação/homologação do equipamento a ser utilizado de acordo com o disposto no
subitem 18.3.1 da Norma 0112004;
- o item 8 - ANTENAITORRE, informar fabricante da antena, modelo, ganho, alt. em relação ao solo, alt. da
torre e altitude do local.
b) Declaração firmada pelo representante legal da entidade, conforme disposto no subitem 12.1, subalíneas "b.1" e
"b.2" da Norma Complementar 0112004, ou seja:
b.1) Declaração firmada pelo representante legal da entidade indicando que na ocorrência de interferências
prejudiciais causadas pela estação requerente, a mesma interromperá imediatamente as suas transmissões até que
sejam sanadas;
b.2) Declaração firmada pelo representante legal da entidade indicando que na ocorrência de interferências
indesejáveis causadas pela estação requerente, a mesma interromperá suas transmissões caso não sejam sanadas no
prazo estipulado pela ANATEL.
c) Planta de amamento em escala, indicada e compatível com a área da localidade objeto da outorga, e que permita a
visualização do nome das ruas, indicando o local de instalação do sistema irradiante, o endereço e as coordenadas
geográficas no formato GGOMM'SS" assim como o traçado de circunferência de até um quilômetro de raio, que
delimita a área abrangida pelo contorno de 91 dBp. Na planta de armamento também devem estar indicados O local e
endereço tanto da sede quanto do estúdio da emissora, em conforme ao disposto no subitem 12.1, alínea "C" da
Norma Complementar 0112004.
d) Diagrama de irradiação horizontal da antena transmissora, com a indicação do Norte Verdadeiro; diagrama de
irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto; no caso de antenas de polarização circular
ou elíptica, devem ser apresentadas curvas distintas das componentes horizontal e vertical dos diagramas, conforme
disposto no subitem 12.1, alínea "d" da Norma Complementar 0112004. Este diagrama deverá ser correspondente ao
indicado no item 8 do formulário de informações técnicas.

%(O

e) Declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno, no local de instalação do sistema irradiante, atende
caso a entidade não cumpra com esta condição, deverá ser encaminhado
as condições exigidas no item 18.2.7.1
um estudo específico conforme determina o item 18.2.7.1.1, conforme disposto no subitem 12.1, alínea "e" da Norma
Complementar 0112004.

93

-

qT

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

-

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

53000.007952108

LocalidadelUF:

Entidade:

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SENTINELA PARA COMUNICAÇÃODE BOZANO

Aviso:

26

Publicação:

0511212007

1
I

Latitude:

2882202

Longitude

53W4616

Canal: 290

IBGE (B)

1

Distância A:B
( IBGE )

Processo

!
1.

1

Prazo: 1910112008

I

COORDENADAS
Proposta (A)

Bozano/RS

Entregou documentação tempestivamente?

Sim

I
I

2. (Endereço da Antena Proposta

(Rua Frederico Silvio Ceccato, SIN

1 2.1, ( Endereço do Studio

I

Rua Frederico Silvio Ceccato, SIN
i
3. Relapão de concorrentes (d <= 4000 m)

1

1

1 4. 1

1
I

I

Dependentes ordenados pela precedencia da aviso de inscrição (d c 4000 m)

10. IEndereço da Sede Administrativa da Emissora

I

( ~ u Frederico
a
Silvio Ceccato, SIN

11. IEste endereço est6 sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

I

Indeterminado

M, N e O da norma complementar 112004. Processo tecnicamente instruído em primeira fase.

***** ESTA EM FAIXA DE FRONTEIRA**** 130 km da fronteira com Argentina

2411112009
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

Identificação do Processo
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Número:

53000.007952108

Entidade:

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SENTINELA PARA COMUNICAÇÃO DE BOZANO

Aviso:

26

24/11/2009

Publicação:

LocalidadelUF:

0511212007

Prazo: 1910112008

BozanoIRS

Canal: 290

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

ROTEIRO DE ANALISE DE INSTALAÇAO DA ESTAÇAO DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.007952/08

LocalidadelUF:

Entidade:

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SENTINELA PARA COMUNICAÇÃODE BOZANO

Aviso:

26

Publicação:

05/12/2007

BozanoIRS

Prazo: 1910 I12008

Canal: 290

Sim
Sim

a.
b.

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

j

I

'

i 0, Iverificar no Formulário de Informação Técnicas se o Ganho de antena <= 0.0 dBu?

I

a. Ganho Maximo:

b.

O

Fabricante:

AUAD CORREA - TELETRONIX

11. I ~ l t u r ada antena em relação ao solo <= 30m?

I

a.

Fabricante:

14.

I

AUAD CORREIA

EQUIPAMENTOS

I

b'

c.

Modelo:

Altura:

Sm
i
PT OdB

Sim

28

I
SP 5025

c. Categoria:

2H

d.

Certificado:

0680030528
- --

lntensidade de campo no limite da área de serviço c= 91 dBu?

2411112009

Sim

RadCom

Página
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A NA TEL

Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa
Gerência de Licitações, Outorga e Licenciamento
Gerência de Licitação

Data/Hora: 24/11/2009 16:08:14

Relatório de BADCOM - Plano de Referência
UF: RS

Município: Bozano

Município

Bozano
Usuário:

-

Data: 24/11/2009

Hora: 16:08:14

Canal

Freqüência

290

105,9

MINISTÉRIO DAS C 0

K ScoP
~-7

ICAÇÕES

v

B

SECRETARIADE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

* 39(~
i: h -

ANALISE DE ATENDZMENTO
~eferent?Ofício no

B 9

piocessono 5 3

073-9~2
1-27

DE EXIGÊNCIAS

/O -/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Localidade:

.$?~oD

3

e
&

3

0 i,, ; G5~
'<I-

d e @ / l o / q

-a

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

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
'

) Cumpridas integralmente - Processo instruído (1" Fase) .
( ) . C p m g r i d + parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
~ Ú m p r i d kintegralmente - Processo instruído (2" Fase) - ENTIDADE HABILITADA

(

(x)

Observações:

Brasília,

2.4- 1

1 tMq

Analista responsável:

(>oCumpridas integralmente
Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da Seguinte documentação:

Observações:

)

.

.

-

CNPJ FLS.

46

ESTATUTO SOCIAL- n s . 06 4
ATA DE FUNDAÇÃOICONSTITUIÇÃO

.

- FLS.

\%

(

TORIA: VÁLIDA.ATÉ: 43 1 0
) I &O
MEMBROS FLS.

Brasília,

1 10

/m,

Analista responsável:

DATO:-&~LF?OS- ART. /$

,$M$n1,

#-

DAS
c;i
& t
SEC
s DE
ÔNICA
@&? &
O DE OUTORGA
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasfliafDF
Fone: (61) 3 11-6890 - Fax: (61) 3 11-6617

-

Localidade:

6byd
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplaiiada dos Ministérios - Bloco "R" - 3" andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasíliaIDF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617

Ofício no e; 0

I20 1O/RADCOMlDOS/SSCE-MC
Brasília,

de janeiro de 2010.

Ao Senhor
JOSÉ EMILIO STUMM
Associaçáo Comunitária Sentinela Para Comunicação de Bozano
Rua ~ r e i e r i c oSilvio Ceccato 56, Centro
98.733-000 1Bozano 1RS

l q ; O ( : /o1íj
I

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
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Tendo em vista a análise realizada iio processo no 53000.007952/09, na localidade
de Bozano 1 RS, no qual essa Entidade solicita Assentimento Prévio para execução do Sei-viço de
Radiodifusão Coniunitária, cumpre-nos foimular as seguintes exigências, coin vistas à inshução
do pedido:

a) cópia da Ata de Constituição datada de 13/01/2008, na íntegsa e autenticada,
devidamente registrada no Livro "A" do Registro de Pessoas Jurídicas, ou microfilmado eiil
Pessoas Jurídicas acompanhado de Cei-tidão Cai-torária comprovando tal registro, em atendimento
ao disposto nos subitens 7.2.1 e alíneas e 7.2.1.1 da Noima Complementar 0112004;
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 recebin~ento),
apresentar os itens solicitados sob pena de arquivamento do processo.
1
J

Outrossim, infoimamos que o referido prazo poderá ser proirogado, por uina única
a cumprimento das
vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no
ão enviada devera
exigências, uma solicitação foimal neste sentido e ainda, toda a d
inação disposta no
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, confo
subitem 7.3 da Noima Complementar 0112004.

Diretor do Depai-tamento de outosg'a de Sei-viços
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Ofício no 01/20f0

Rf;-Bozano,

22 de fevereiro de 2010.
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ilrno. Sr.
Carlos Alberto Freire Resende
MD Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Ministério das Comunicações
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Senhor Diretor:
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Conforme
solicitação
do
Oficio
no
68/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC, estamos encaminhando a cópia da
Ata de Constituição datada de 13/01/2008, na íntegra e
autenticada da Associação Comunitária Sentinela para

Comunicação de Bozano.
Sendo o que se apresenta para o momento,
renovamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente.

DOCUMENTO Ai
NESTA BATA
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MTNISTERIO DAS COMUNICAÇÓES
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTA~ENTO DE OUTORGA DE.SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

Referente Ofício no

68

16 aO/RADCOM/DOS/SSCE-MC
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00 3 962
Entidade:
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Localidade:

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

EXIGÊNCPASTÉCNICAS:
(
(

) Cunlpridas integalnlente - Processo insbuído (1"Fase) .
) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte docunlentação abaixo descrita:

(3
~ u m p r i d i siiitegalinente - Processo instruído (2a Fase) - ENTIDADE HABILITADA

BrasElia, '53 / 0.3 1

Analista resy onsável:

I

i

(

umpridas integralrnerite
) Cumpridas parcialmente, restando a aprese.ntação da seguinte documentação:

Observações:

I

D E N O ~ .A C. Ã QFANTASIA: ns. 2 6

ESTATUTO S

-

O FLS.~

'

064 15
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ATA DE PUNDAÇÃ~/CONS~T'~TICÃO
- FLS. 95
ATA DE ALTERAÇÃOLDE
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Presidência da República
Gabinete de Segurança Institucional
Secretgria de Acompanhamento e Estudos Institucionais
Palácio do Planalto - Anexo I1 -Ala B - Sala 206 - 70150-900
(61) 341 1-205612329 - assentimento@planalto.gov.br ,
Oficio n o m e ) - GSIPRISAEI-AP
Brasilia-DF,

%

de abril de 2010.

1

A Senhora
ZILDA BEATRIZ S. DE CAMPOS ABREU
Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", 72 Andar
70044-900 - Brasília,DF
Assunto: Westituiçiio de processo. Ato de Assentimento Prévio concedido. Associação
Comunitária Sentinela para Comunicação de Bozano. Município de BoaanolRS.
Senhora Secretária,

I
i

!i

Incumbiu-me o Sr. Secretário-Executivo do Conselho de Defesa Nacional
de informar a Vossa Senhoria que foi concedido ato de Assentimento Prévio (publicado no
DOU - Seção 1, nesta data) à ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SENTINELA PARA
COMUNPCAÇAODE BOZANO, para executar serviço de radiodifusão comunitária, no
Município de Bozano, na faixa de fronteira do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo
com a instrução do Processo MC no 53000.03194212009-42, o Despacho do Departamento
de Outorga de Serviços, de 03 de março de 2010, a conclusão do Oficio no
1066/201O/RADCOM/DOS/SSCE-MC,
de 01 de março de 2010 e Nota SAEI-AP no
5212010- RF.
Restituo o processo acima, para o prosseguimento
conforme art. 30, parágrafo único, item IV, do Decreto no 85.064180.

~ecret&iode Acompanhamento e Estudos Institucionais do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ~ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

REFERÊNCIA: Processo nQ 53000.007952/2008, protocolizado em 28 de
fevereiro de 2008.
OBJETO: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
INTERESSADO: Associação Comunitária Sentinela para Comunicação de
Bozano, Estado do Rio Grande do
Bozano, município de
"""",,'""'":m""""""
$, ,

Sul;

...

I

<,,.

,

"""'"'""""'"''"""""""""""""""""""""""""""""""W

I ,
[", I,i,,
('ai-)

i

3 ;

<.,?

4
;>/:i
i:.!' .*"":",,
.,,-'.'".'.'\
i,! ,\.:?!:,4!.. tj

-.

..S.,

,

pJ\r.,i:;j";:yi!;.::::,,

1
I - INTRODUÇÃO

1

.-*,o !,,,
í,,;[,,j,,

iTr,, ;:'
:,:

,:;';~,,,.!,t?,{(p::(,):),;:;,

;,

:!,, ,

,;.

.

1

5

' 1
4

:'. .",!"'.'"." 8 '
l~.,$;~..i:,>!i~~!~~.i,,,

,,,, I,,,

1

z ~ J(ji,,,i[jld
j

1-\
1.

k

li no CNPJ

A Associação Comunitária Sentinela para Com nieafãodAm2ano;i

sob o número 09.342.647/0001-76, no Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua
\

Frederico Silvio Ceccato, 56, Centro, município de Bozano, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 18 de fevereiro de 2008, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploraqão do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nQ2.615, de 03 de junho de 1998.

2.

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

termos do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da União

-

D.O.U. de

05/12/2007, com prazo final em 03/03/2008 que contempla a localidade onde pretende instalar
o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
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Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distância de 4 IGn entrB ai

interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu
interesse na prestação do referido serviço, não havendo concorrentes .
11 - RELAT~RIO
r

4.

atos constitutivos da entidadeldocumentos 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

'i

administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei n" 9.612, de
19.02.1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n"
2.615, de 03.03.1998 e Norma Complementar no 01/2004.

5.

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

instalados eni área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na Rua
Frederico Silvio Ceccato, S/N, no município de Bonzano, Estado do Rio Grande do Sul, de
coordenadas geográficas em 28" 22' 02"s de latitude e 53' 46' 16"W de longitude.

6.

A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas

indicadas foram aceitas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 87 e 88,
denominado de "Roteiro de Análise Técnica de RadCom", que por sua vez trata de outros dados,
quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, b ~ ~ ~ ~ & @ i ! ~ ~ ~ $ ~ ~ , d ~ , q $ ~ &
do canal, situação da estação em faixa de fronteira,

antena;

planta de amamento, endereços da sede e do sistema

7.

Considerando a seleção desta requerente

, be

encaminhada pela requerente, constataram-se pendê
seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 11.2 da Norma
Complementar no 0112004, cópia do CNPJ retificado da requerente e Ata de Fundação
autenticada, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com
o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 62 a 100).

NF - Relatório Final - Processo no 53000.007952/08, Local: Bozano, UF: RS
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Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o "Formulário de Informações ~écnic#s"*-

fls 79, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o "Roteiro de Análise de Instalação da
Estação de RadCom", constatando-se conformidade com a Norma Complementar 0112004, em
especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas
89. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identificação da
entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema inadiante
e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9.
i
I

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

especificamente no intervalo de folhas 01 a 100, 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 9612198 e pressupostos da Norma Complementar no 0112004;
e

ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente
registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil
Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei 9612198;
comprovantes relativos a maioridade e nacionalidade dos dirigentes;
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 0 112004;

a

declarações relativas aos integrantes do quadro administrativo da requerente,
demonstrando a sua regularidade, conforme indicado nas alíneas "h", "i" e "j"
da Norma Complementar 0112004 e ainda, demais declarações e.documentos
ysww,d*.
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O Departamento de Outorga de Serviços, a quem cade ~ q ~ m d E ~ ã ~ s . ~ i a b a b

habilitação de interessados na exploração do Servi90 de Radiodifusão Comunitária, conclui a
instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão
compatíveis com a legislação' atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
NF - Relatório Final - Processo no 53000.007952108, Local: Bozano, UF: RS
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nome: Associação Comunitária Sentinela para Comunicação de Bozano;

quadro diretivo

o

NOME DO DIRIGENTE

CARGO

José Emilio Stum
Clóvis Copetti

Diretor Geral
Diretor de Operações

Adauto Bilibio

Diretor Administrativo

localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio:

Rua Frederico Silvio Ceccato, S/N, município de Bozano, Estado do Rio Grande do
Sul;

coordenadas geográficas:

28" 22' 02" de latitude e 53" 46' 16" de longitude, correspondentes aos dados
dispostos no "Roteiro de Análise Técnica" - fls. 87 e 88, bem como "Formulário
de Informações Técnicas" - fl. 79 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 prosseguimento.

i
A consideração do Senhor Diretor do D

De acordo.

A consideração da Senhora Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica.
i

@k

Brasilia,

/i de

de 2010.

ANACLET ROD
C?ORDEIRO
Diretor do ~e~artamento%?k&tor~a
de Serviços
Substituto

NF - Relatório Final -Processo no 53000.007952108, Local: Bozano, UF: RS

Página 4 de 7

/

'F-

-v

S
'
3.
, ". 108 2.
i
'

"""3J2, p
%

Aprovo o Relatório nQ 00831201OlRADCOM/DOS/SSCEIMC. Encaminhe-se à ~onsuh8riaJurídica para exame e parecer.
e
de2010.

JG

Ad/w~!tl

Secretário de Serviços de Comun
Substituto

NF - Relatório Final -Processo no 53000.007952108, Local: Bozano, UF: RS

RELAÇAO

DE PROCESSOS CONCO

NTES PARA A

SERWÇO DE RADIODIFUSÃO

COMUNITARIA

1 MUNICÍPIO:
Bozano

UF: R§
I

SELECIONADA: Associação Comunitária Sentinela para Comunicação de Bozano
No DO PROCESSO: 53000.007952/08
Critérios adotados para seleção: Atendimento aos preceitos da Lei 9612198 de 19/02/1998,
ao Regulamento do Serviço de Radiodifusáo Comunitária aprovado pelo Decreto 2615198
de 03/06/1998, à Norma Complementar 01/2004, aprovada pela Portaria do Ministério das
Comunicações no 103 de 23/01/2004 e alterada pela Portaria no 448 de 13/10/2005.

Brasaia, 15 de abril de 2010.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

440

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

0

%

CONSULTORIA JUR~DICAJUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÓES
COORDENAÇÃO-GERALDE ASSUNTOS JUR~DICOSDE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

- 1.O81201OIROSICGCEICONJUR-MCIAGU
PROCESSO No 53000.007.952108
INTERESSADO: Associação Comunitária Sentinela para Comunicação de Bozano.
ASSUNTO:
Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de
radiodifusão comunitária. A documentação apresentada obedece aos
padrões legais. Pelo deferimento do pedido.
PARECER No 0448

i!

t

Senhor Consultor Jurídico,

1

I - Introdução

i

.--"~
**-,"

-...-
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x\

...*.,.,,,~~-":,.~-".--

A secretaria de serviços de Comunicação Eletrônica-SSCE, através do Relatório
no 008312010 - RADCOMIDOSISSCEIMC-(fls. 104 a 108) submeteu ao crivo desta Consultoria
Jurídica, processo relativo a autorização para serviço de radiodifusão comunitária, no
Município de Bozano, Estado do Rio Grande do Sul.

O comparecimento desta Consultoria no feito se faz necessário, em razão do
que preconiza a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, em especial o que
inscreve o seu Capítulo VI, definindo a competência "Das Consultorias Jurídicas" no contexto
da Advocacia-Geral da União, vejamos:

2.

"Art. II-As consultorias Jurídicas, órgão administrativamente
subordinados aos Ministros de Estado, ao secretário-geral e aos demais
titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas, compete, especialmente:
.

A

/

I-

assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo;

11-

exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos órgã s
autônomos e entidades vinculadas;

111-

fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e
demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas
de atuação 'e coordenação quando não houver orientação
do Advogado-Geral da União;

/V-

elaborar estudos e preparar informações,
autoridade indicada no caput deste artigo;

V-

assistir a autoridade assessorada no controle interno da
administrativa dos atos a serem por ela praticados ou j á

-

-

P i

I/

por solicitaçãl

de

-

Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - sala 920 CEP 70.044-900 Brasília DF
Email: coniur@mc.aov.b
Fax: (61) 331 1-6602
Telefones: (61) 331 1-6535131 1-6197

A

8

Continuação do PARECER No 0448-1.081201OIROSICGCEICONJURMCIAGU

daqueles oriundos de órgão ou entidade sob coordenação jurídica;
examinar, prévia e conclusivamente , no âmbito do Ministério,
Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas:

VI-

a) os textos de edita1 de licitação, como os dos respectivos contratos ou
instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a
dispensa, de licitação".

I1 - Fundamentos Legais e Normativos
A requerente manifestou interesse "...em executar o Serviço de Radiodifusão
3.
Comunitária na área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 Km", com centro localizado de
acordo com o indicado no item 10 do mencionado Relatório, onde pretende instalar o sistema
irradiante de sua estação, solicitando, também, em seguimento, a designação de canal para
a prestação do serviço nos termos do art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto no 2.61 5, de 3 de junho de 1998.

Da análise da documentação apresentada, em atendimento aos preceitos da
4.
Lei no 9.612, 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitá ia, aprovado pelo Decreto ng 2.615, de 03 de junho de 1998, da Norma
Cornpl& e &ar nQl98, aprovada pela Portaria no 191, de 06 de agosto de 1998, constatou-se
o se$dt p&Yn'%t:,
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hbAssociaçãoComunitária Sentinela para a Comunicação de Bozano foi
ah$pica a demonstrar interesse na prestação do serviço naquele
muptípio, não havendo concorrentes, conforme as informações prestadas
@item 3 do Relatório (fl. 104);
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os atos constitutivos da entidade Requerente, sua'personalidade jurídica,
compreendendo as atas de constituição e de eleição dos dirigentes, o seu
Estatuto Social, declarações de responsabilidade firmadas por seus
dirigentes, bem como manifestações de apoio da respectiva comunidade,
entre instituições e pessoas 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 no 2/98, a teor dos itens 4 a 9 do Relatório.

III Conclusão
Com base nas informações apresentadas pelo Departamento de
5.
Serviços no Relatório Final, depreendido às fls. 1041108, denota-se que o
encontra devidamente munido dos documentos necessários ao deferimento do
em conformidade com a legislação que regula os atos de autorização para
serviço de radiodifusão comunitária, cuja outorga deverá seguir os
parágrafo único, da Lei no 9.612, de 1998.
Por derradeiro, resta informar que o Congresso Nacional deverá
6.
matéria e deliberar sobre o ato de autorização, visando produzir seus efeitos, co
§ 3 " do art. 223 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Continuação do PARECER No 0448-1.08/2010/ROSICGCEICONJURMCIAGU
i

3

J

Diante do exposto, esta Consultoria Jurídica, órgão de execução de
7.
Advocacia-Geral da União, posiciona-se pelo regular prosseguimento do feito, tendo em vista
a inexirtência de óbice jurídico ao seu deferimento. Ao tempo em que pugnamos pelo
encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Senhor Ministro de Estado das
Comunicações.

A superior consideração.

Comunicação Eletrônica

I
Comunicações, para
as providencias cabíveis.
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DE

JULHO

DE 2010.

STRO DE ESTADO DAS COMUNIGAÇ~IES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no inciso I1 do art. 9" e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nq.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no 53000.007.952/08, resolve:
Art. 1" Outorgar autorização à Associaçáo ComunitMa Sentinela para Comunicagão de
dozano, com sede na Rua Frederico Sílvio Ceccato, no 56 - Centro, no Município de Bozano, Estado do
Rio Grande do Sul, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei n9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2" A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 28" 22' 02"s e longitude em 53" 46' 16W, utilizando a
f3-equênciade 105,9 MHz.

Art.3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
nos termos do 9 3"o
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 4" Esta Portaria entra em vigor R data de

licação.

Ministro de ~stadordasComunicações
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Serviço Público Federal

MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔMCA
COORDENAÇÃO-GERALDE REGIME LEGAL DE OUTORGA

Processo n." 53000.007952/2008

Tendo em vista a publicação da Portaria n." 663, de 2 1 de julho de 20 10,
no Diário Oficial da União de 23 subseqüente, e consoante o disposto no 5 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, 2 6 de julho de 20 10.

A

CARLOS ALBERTO FREIRE
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços' e Comunicação Eletrônica

Alice

STÉIUO DAS CO~MUNICAÇÓES
GABINETE DO MINISTRO

COORDENAÇÃO-CEW DE SERVIÇOS DO GdRIM:TE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3311-6242 - Fax: (61) 3311-6583
Oficio nQ

54

Brasília, 174,

L U~SALBERTODOS SANTOS
Subchefe de h á l i s e e *companhamento de Política G
palácio do Planalto, 4' andar
70150-900 - Bmília-DF
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de 2010.
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Assunto: Encaminha anexo@)

Senhor Subchefe,
8 orientação dessa Subchefia e a6 que dispõe o Decreto nQ3 - 7 1 de 3 de
jsneirO de 2o01~referente 8 ~ E U ~ S ~ ~eletrônica
S S ~ O d e ~ ~ ~ ~ ~encami&,
e n ~ o sanexos,
,
os ~egYintes
processos:
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Atenciosamente,
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MINISTÉRIO DAS C 0
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔMCA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
INFO

ÇÃO N"533/ 2011- RADCOM/CORAC/DEOC/SCE/LIIC

REFERÊNCIA: Processo n~3000.007952-08.

OBJETO: Requerimento de outorga de autorização para a exploração do

Serviço de Radiodifusão Comunitária.

0

INTERESSADO:

Associação

Comunitária

Sentinela

para

Comunicaçáo de Bozano, na localidade de Bozano, Estado do Rio

Grande do Sul.

0

CONCLUSÃO: Processo instruído.

Tendo em vista o retorno dos autos a este Ministério, encaminhados pela Casa
Civil da Presidência da República, informamos que, submetidos à nova avaliação, verificou-se
que a interessada apresentou toda a documentação instrutória e ~ i g i d ~ p e lnormas
as
aplicáveis ao
serviço de radiodifusão comunitária, e necessárias à autorização. Opinamos, portanto, pelo
encaminhamento à Consultoria Jurídica para adoção das providências necessárias.

Coordenadora de Serviço de Radiodifusão Comunitária
De acordo.

A consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicaqão Eletrônica.

DE~EVAL
JUNIOR
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

Aprovo a Informação nQ 1531201l/RADCOM/CORAC/DEOC/SCE/MC.
Encaminhe-se ao Sr.
Ministro de Estado das Comunicações.

ia, d i d e y

BUQUERQUE NETO
s de Comunicação Eletrônica

Processo no 53000.007952-08 / Informação no 15312011-RADCOM/CORAC/DEOC/SCE/MC

de 2011.

ADVOCACIA-GERAL

DA UNIAO

CONCiULTOWld4-GEnAb DA

UNIAO

CONÇU&.TOKIAJUR~DICA~UNTO
AO MVIIN~STÉR~O DAS COMUN~~~:AÇÕEÇ
GABINETE DA CONSULTORl,q JC!X~DICP,

COTA
0309/2011/RZb/CON~IdR-MC/RGU
Pi-o~essoI+ 53000.007952/2008-86 ( ~ 6 p i c I)
i
inLereçsads: ASSOCIACAQ COMIJNITARIA SEN"TIN%LAPARA COMUN1êACB-20 DE BOZANQ

Senhor Çecretáris de Serviços de Comunicação Iletronica,

Aptjs nova anáilise dos autos do processo eril epígrafe solicitada por essa
Secretaria, ratifico os termos do PARECER NU04048 - 1.08/%0~0/ROS/CGCE/CONJkiRMCJAGU desta C s n s u l t ~ r i ojurídica às fls. 110 a 3-11,bem corno in'iarwio a regularidade
da minuta de ato anexa aos clutí~s,cor\forrne a legislaqão aplic2vel.

Dessa forma, encai-ninho
pk-ovidkncias necessárias.

0

pi-ocessci a essa d . Secretaria paro as

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO-GERALDE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 3 11-6242 - 321-7484 - Fax: (61) 31 1-6583

Ofício n"

32

12011lGM-MC
Brasília, 2 de agosto de 2011.

Ao Senhor
LUÍS ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4" andar
701 50-900 Brasília-DF
Assunto: Encaminha anexo@)
J

>

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

Atenciosamente,

0
Coordenador-Geral

