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TVR 854/2014- Caput
CÂMARA DOS DEPUTADOS

TVR
N.o 854, DE 2014
(Do Poder E~ecutivo)
MSC 215/2014
AV 278/2014
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 431, de 05 de outubro de· 2012,
que autoriza à Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo a executar, pelo prazo de
dez anos, sem dtreito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Imaruí, Estado
·
de Santa Catarina.
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 'DE CIDADANIA (ART. 54, RlCD) .. REGIME DE TRAMITAÇÃO :
ART. 223 CFAPRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA(PARECER
09190 - CCJR))
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Mensagem ~ 2. 1 5·~

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 311, do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acomp,anhadas 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, confonne os seguintes atos:
1 - Portaria n2 128, de 16 de fevereiro de 2005 - Associação dos Amigos c

Produtores Rurais de Caxingó- AAPRC, no rnunicipio de Caxingó- PI;
2- Portaria rf1 17, de 20 de janeiro de 2012 - Associação Urumajó de
Radiodifusão Comunitária, no município de Augusto Correia - P A;
3- Portaria n2 38, de 20 de janeiro de 2012 - Associação de Radiodifusão
Comunitária de São José Inhacorá. no município de São José do Inhacorá- RS;
4 - Portaria ng 118, de 2 de março de 2012 - Associação Educativa do
Movimento de Radiodifusão Comunitária de Nova Viçosa, no município de Nova Viçosa - BA;
5- Portaria n2 167, de 21 de março de 2012- Associação Comunitária Resgate
·
da Misericórdia, no município de Caxias do Sul - RS;
6 • Portaria nfl 172, de 21 de março de 2012 - Associação Comunitária Escola
Viva, no municipio de João Pinheiro- MG;
7- Portaria n11 178, de 27 de março de 2012 -Associação Comunitária de Rádio
Difusão de Riacho dos Machados, no município de Riacho dos Machados - MG;
8- Portaria fi! 265, de 28 de agosto de 2012 - Associação Comunitária de
Cultura e Infonnação Pauiníense, no mooicfpio de Pauiní - AM;
9 - Portaria no. 270, de 6 de junho de 2012 - Associação Timboteueóse de
Radiodifusão Comunitária- ATRC, no município de Nova Timboteua- PA;
.
10- Portaria no. 275, de 6 de junho de 2012 -Associação Comunitária Rádio
ltati, no município de Itati - RS;
11- Portaria níl 278, de 6 de junho de 2012 - Associação Retiro Velho
Radiodifusão de Piedade do Rio Grande, no município de Piedade do Rio Grande - MG;
12- Portaria n2 280, de 6 de junho de 2012 - Associação de Radiodifusão
Comunitária Aracy, no município de São Carlos - SP;
13 - Portaria nTJ. 282. de 6 de junho de 2012 - Centro de Apoio Social Amigos da
Solidariedade, no município de Nova Iguaçu- RJ;
14 - Portaria n2 343, de 1J de julho de 2012 - Associação Cultural e de
Comunicação Flor do Cerrado, no município de Primavera do Leste - MT;
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15- Portaria rf 344, de 11 de julho de 2012- Associação Comunitária de Ação
e Desenvolvimento de Algodão de Jandaira, no município de Algodão de Jandaíra- PB;
16- Portaria n 11 372, de 28 de agosto de 2012 - União Comunitária Recreativa
Aloandens~ no município de Aloândia - GO;
17 - Portaria nQ 373, de 28 de agosto de 2012- Associação Cultural Radiofônica
e Comunitária de Betim, no municfpio de Betim- MG;
18- Portaria n2. 375, de 28, de agosto de 2012 - Associação Cultural e
Recreativa da Comunidade Iacriense- ACRECI, no município de Iacri - SP;
19- Portaria n° 384, de 28 de agosto de 2012 - Associação de Radiodifusão
Comunitária de Bagre - ARCB, no município de Bagre - PA;
20- Portaria nQ 385, de 28 de agosto de 2012 - Associação Comunitária
Cultural e Educacional São Vendelino- ACCEVS, no munidpio de São Vendelino - RS;
21- Portaria n2. 428, de 5 de outubro de 2012 - Associação Comunitária para o
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Maravilhas, no município de Maravilhas - MG;
22- Portaria nil430, de 5 de outubro de 2012 - Associação de Comunica·ção e
Cultura da Comunidade de Marília, no municfpio de Marliia - SP;
23 - Portaria no. 43 1, de 5 de outubro de 20 I2 - Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo, no município de Imarui - SC;
24 - Portaria n2 1O, de 1° de fevereiro de 2013 - Associação de Moradores do
Bairro Piçarra Nova, no município de Nazaré do Piauf- PI;
25- Portaria nll 91, de 12 de abril de 2013 - Associação de Moradores do
Distrito de Colorado do Norte, no município de Nova Canaã do Norte - MT;
26 - Portaria n° 98, de 19 de abril de 2013 - Associação de Serviço de
Radiodifusão Cultural Comunitária do Bairro Santa Maria li, no município de Várzea Grande MT;
27- Portaria n2 153, de 6 de junho de 2013 - Associação Comunitária São
Miguel de Quixeramobim, no município de Quixeramobim - CE;
28- Portaria n11 166, de 20 de junho de 2013 - Associação Comunitária
Solidariedade e Desenvolvimento de São Luiz Gonzaga, no município de São Luiz Gonzaga -

RS;
29- Portaria ng 168, de 20 de junho de 2013 - Associação de Radiofônica
Comunitária Stilus FM, no município de Angatuba - SP;
30 • Portaria nP. 204, de lO de julho de 2013- Associação Comunitária de Ponto
dos Volantes, no município de Ponto dos Volantes- MG;
31- Portaria nll 207, de 10 de julho de 2013 - Associação Garibaldense de
Cultura - AGC, no município de Gariba.ldi - RS;
32- Portaria nR 235, de 7 de agosto de 2013 -Associação Cultural de Monte
Azul, no município de Monte Azul- MO;
33 • Portaria n2 243, de 7 de agosto de 2013 - Associação de Pais, Alunos e
Mestres de Santa Luzia- TourosiRN, no municipio de Tourps - RN;
34- Portaria n11 247, de 7 de agosto de 2013- Associação Cultural Guarujá, no
municipio de Guarujã do Sul - SC;
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35 - Portaria n11 248, de 7 de agosto de 2013 - Associação Guzolandense de
Radiodifusão Comunitária - AGRACOM, no município de Gu7.olândia- SP;
36- Portaria n 11 249, de 7 de agosto de 2013 - Associação Comunitária de
Oi fusão Chapada da Natividade - ACDOCDN, no município de Chapada da Natividade- TO;
37 • Portaria nit 250, de 7 de agosto de 2013 - Associação de Difusão
Comunitária Portal do Jalapão- ADCPDJ, no municfpío de Lizarda - TO;
38- Portaria n11 260, de 28 de agosto de 2013 - Associação de Radiodifusão
Nova Cormmitária FM de Iraceminha, no município de Iraceminha - SC;
39 - Portaria na 261, de 28 de agosto de 2013 - Associação Professor Heitor
Nunes da Matta, no municfpio de Guanhães- MG;
40- Portaria n° 283, de 27 de setembro de 2013 -Associação Bom Jesus de
Comunicação e Cultura- ABJDCC, no município de Bom Jesus do Tocantins- TO;
41 - Portaria n11 284, de 27 de setembro de 2013 - Associação de Pequenos
Produtores de Tocantinia, no munidpio de Tocantínia- TO;
42- Portaria n9. 287, de 27 de setembro de 2013 -Associação Comunitária de
Radiodifusão de Feira da Mata, no município de Feira da Mata- BA;
43 • Portaria n2 288, de 27 de setembro de 2013 - Associação Comunitária de
Radiodifusão e Cultura de lraquara, no município de lraquara - BA;
44 • Portaria rf- 289, de 27 de setembro de 2013- Instituto de Desenvolvimento
do Vale do Iaguaripe, no município Muniz Ferreira - BA; e
45- Portaria n11 295~ de 27 de setembro de 2013 - Organização Ecológica
Cultural Corimbataí, no município de Piracicaba - SP.
Brasilia,

23

de j uI h o

de 2014.

EM nº 00273/2012 MC

·-

-·

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao
'tró:ximo,. no Município de Imaruí, Estado de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão
_ comunitª em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição da República
Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, 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 manifestação de apoio da
co~punidade, 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 n2 53000.040302/05 que ora
faço acompanhar, com a fmalidade 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 § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Bernardo Silva

~
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PORTARIA Nº 4 31
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DE OUTUBRO

DE 2012.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no inciso li do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n2
9.612, de 19 de tevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°
53000.040302/2005, resolve:
,
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Beneficiente Cultural e Educacional
Amor ao Próximo, com sede na Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n, Centro,
Município de Imaruí, Estado de Santa Catarina, para executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, leis subsequentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado
nas coordenadas geográficas com latitude em 28° 20' 44" S e longitude em 48° 48' 57" W,
utilizando a frequência de 98.3 MHz.
Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do§ 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução
do serviço, em caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministro de Estado das Comunicações
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ANOTADO POR:

A viso n2 278 - C. Civil.
Em 23 de julho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MÁRCIO BITTAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,

r•../

t::
É'

Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta cf! §
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que autorizam ~ ~
execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias n~ 128, de 2005; 17, ~~
38, 118, 167, 172, 178, 265, 270, 275, 278, 280, 282, 343, 344, 372{ 373, 375, 384, 385, 428, ~ ~
430,431, de 2012; 10, 91, 98, 153, 166, 168, 204, 207, 235,243, 247\248,\749, 250, 260, 261,
283, 284, 287, 288, 289 e 295, de 2013.

Atenciosamente,
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,l<\LOiZIO MERC

Mini~tro de Estado Chefi da Casa Civil

da Presidência da .epública
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AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO
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REQUERIMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PARA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO DE RADIODJFUSÃO COMUNITÁRIA
Exmo. Sr. Ministro de Estado das Comunicações,

•

A_associação Beneficente Cultural e Educacional Amor AO Próximo Inscrita no CNPJ sob o
nºOO. 756_64-S/0001-59 com sede A Rua Capitão Jerônimo L. Bittencurt S.N Imarui Estado de Santa
Catarina CEP 88770.000 telefone 048 643.0278 correio eletrônico adimarui@bol.Com.br entidade
sem fins lucrativos, legalmente constituídos e devidamente registrados no órgão competentes, vem,
respeitosamente à presença de Va. Ex!., nos termos de que trata o item 3 da Norma Complementar n2
1/2004, demonstrar seu interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 Krn, com centro localizado na Rua Davi Gonçalves Numero
93 (endereço completo), de coordenadas geográficas 28° 20' 47"S de latitude e 048°48' 38"W de
longitude, onde pretende instalar o sistema irradiante de sua estação, e solicitar a designação de canal
para a execução do Serviço.
Declaro ter conhecimento de que o presente requerimento se destina somente a registro de
dados no Sistema de Informação do Serviço de Radiodifusão Comunitária - Sistema Radcom para
conhecimento, pelo Ministério das Comunicações, do interesse desta entidade em executar o Serviço
na localidade informada, não gerando qualquer direito referente à autorização para essa execução.
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Nome do representante da entidade: _Silvio Eliziario Filipe
CPF: 252.381.089-15

Endereço para correspondência Rua Davi Gonçalves numero 93, na cidade de Imarui, Estado De
Santa Catarina, CEP88770. 000
Telefone para contato: 048-643 0278
Correio eletrônico (e-mail):adimarui @bol.com.br,

..
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMlJNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
' 0 as
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"- 3° and~ - ane~o oeste- sala 300 -70044-900- Brasília/DF ,;;:·
Fone: (61) 311-6890 -Fax: (61) 311-6617
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Oficio n~ 54 5 t-
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/2005/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, 3 J

de agosto de 2005.

Ao Senhor
SILVIO ELIZIARIO FILIPE
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Davi! Gonçalves, no 93 - Centro
88770000 Imarui/SC

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

Prezado Senhor,

i, Estado de Santa
53000.040302/05.

o

Cumpre-nos informar que esta fase é ão o~·
' ·'YlJ.'\~ req erimento da entidade
somente foi cadastrado junto ao Departamento de
torga à1 erviços p a que o seu interesse
conste em nossos registros, não gerando qualquer direit
autorização e funcionamento da
estação.
- Por fim comunicamos que, caso a entidade tenha interesse em obter informações
relativas à legislação aplicável ao serviço, model()s de Formulários e Solicitações
padronizados, Manual de Orientação (sempre atualizado), publicações de Avisos de
Habilitação, poderá obter através do seguinte endereço eletrônico: www.mc.gov.br.
Atenciosamente,

JOANILSON LAÉ
Secretário de Serviç s

mgbs/DOS/SSCEIMC
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FORMULÁRIO PADRONIZADO MODELO A-2
REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Exmo Sr. Ministro de Estado das Comwlicações,
A Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo,
inscrita no CNPJ sob o n~ 00.756.645/0001-59, com sede na Rua Capitão Luiz de Bittencourt, S/N
na cidade de Imaruí, Estado Santa Catarina, CEP 88770-000, Telefone OXX(48) 36430278, correio
eletrônico adimarui@bol.com.br, entidade sem fins lucrativos, legalmente constituída e devidamente
registrada no órgão competente, vem, respeitosamente à presença de Va. Exª., em atendimento ao
Aviso de habilitação ~ 1, de 26 de Outubro de 2005 apresentar a documentação de que trata o item 7
da Nonna n~ 112004- Nonna 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.
C'..q/j)

~e Dezembro de 2005.
----o~:- ~
'(.~/,

OR~

Geraldo Antunes RG: 588.989 CPF: 299.863.389·72
Nome do representante da entidade: Geraldo Antunes
CPF: 299.863.389-72
I - RELAÇAO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
I - Cópia de comprovante de inscrição no Cadastr<: ~fiil«Ju ídicas do
!Ministério da Fazenda - CNPJ/MF
~n~~
,,.__,..r t'rtu t'l ~ ..

.. ,

2 9 ~ 2D1Z

2 - Estatuto Social, devidamente registrado

I'

'-I-

3- Ata de Constituição da entidade devidamente regist iiZiS:'--

Sim

X
Sim

X

Não

Sim

Não

Sim

Não

X

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

Não

.X
S - Relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais e jurídicas
Sim

Não

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

Sim

[X
MELLO ELIEVüt<.

ntànio .4/l•es de Mello
r<)

U'\

..:t

TABELIÃO SUBSTITUTO
IMARUI/ SC

Não

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

Sim

Não

lX
8 - Declaração, assinada pelo representante lêgal, especificando o endereço completo da Sim
sede da entidade

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

Não

l><

o

:z(
'

1O - Declaração, assinada por todos os diretores, comprometendo-se ao fiel cumprimento Sim
das normas estabelecidas para o Serviço

Não

ll - 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
distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como de que a entidade não tem como
integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que, nessas condições, participem de
outra entidade detentora de outorga para execução de qualquer dos serviços mencionados

Não

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

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 Complementar no l/2004

Não

><I
!X
X

C><

14 - Declaração, assinada por profissional habilitado ou por representante legal da 1;,--'---~t-N_ã'--'o'-----l
entidade. confirmando as coordenadas geográficas. na padronização GPS-SAD69
WGS 84, e o
endere o ro osto ara instala ão do sistema irradiante

15 - Declaração, assinada pelo representante leg
Técnico de acordo com as disposições da Norma Co
indicados em seu requerimento, caso seja selecionado

Sim

Não

--

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

li- MANIFESTAÇIó ES DE APOlO
l -Manifestação de apoio individual contendo o nome, o número da identidade, o endereço Sim
do Domicílio ou residência, o Código de Endereçamento Postal (CEP) e a assinatura do declarante
1.1
- Soma das manifestações individuais apresentadas

I Não

:;;:=t

2 - Manifestação 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
Endereçamento Postal (CEP) e a assinatura de cada declarante
2. 1 - Soma das assinaturas constantes das manifestações de apoio coletivas, apresentadas
sob a forma de abaixo~assinado

Não

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

Não

X

(;jj

3.1 - Soma das manifestações de apoio das entidades associativas e comunitárias
apresentadas

0'8

I

~s

C

0

~------------------------------------------~-------~(~)0
4 - Manifestação de apoio dos associados da enridade requerente comprovada por meio de Sim I Não
assinaturas constantes de Ata de Assembléia Geral, convocada especialmente para manifestar·x ~--apoio à iniciativa de requerer a autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária
4.1 -Soma das assinaturas constantes da Ata de Assembléia Geral

{'(l
TJ.

JO

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

><

)'Jão

Declaro, sob as penas da lei, como representante legal da entidade requerente, para fins de instrução do processo
e(.~torização para elCecução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, junto ao Ministério das
relativo a solicitaçComunicações, qut
~~umentação descrita neste formulário está sendo apresentada em original ou cópia
autenticada e em co
ít(,m o subitem 7.2 da Norma Complementar n° 1/2004, bem como as afirmações feitas
são verdadeiras e de minh ·
onsabilidade.

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

Endereço para correspondência: Av. Governador Celso Ramos, 49 na cidade de fmaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
88770-000
Telefone para contato: OX:X-48-3643027&;
Correio eletrônico (e-mail) adimarui@bol.com.br,

Pretende instalar o sistema irradiante de sua estação na Rua
28° 20' 47"S de latitude e 048°48'38"W de longitude.

3 de coordenadas geográficas:
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·omprovante- oo lfl:Serição e de Situação Cadastral
ontriburnte,
onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
16/0B/1995

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

00.756.64510001-59
tJOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CULTURAL EDUC AMOR AO PROXIMO

-

T

ULO 00 ESTABELECIM ENTO (NOME DE FAI'rrASIA)

85

O E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

')-99 • Outros serviços sociais com alo amento

COOIGO E DESCRIÇAO DAS ATlVIOAOES ECON0MtCAS SECUNDARIAS

Não Informada
COOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIOJCA

399-9 • OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
LoGRADOURO

CEP

88.770-000

I

NÚMERO

AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS

I

SfN

BAIRRO/DISTRITO

MUNIC IPIO

CENTRO

I MARUI

SITUAÇÃO CAOAS'TRAl

ATIVA

-

SITLIAÇÃO ESPECIAL

~rovado

Ú

pela Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de setembro de 200

o no dia 08/12/2005 às 15:49:24 (data e hora de Brasllia).

Voltar

j

SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
tuaíize sua página

~. .t~ ªº!:!~ 

Senhor Contribuinte.

Confira os dados de Identificação de Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
íunto à SRF a sua etualizaçiío cadastral.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

~

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

IÇÃO

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA JURfDICA

01-59

DATA DE AIEH UU

16/08/1995

Vll!DADE DO CJRTiO

30/06/2002

NOME EMHESU I Al

SOCIA.CAO &ENEflCIENTE CULTURAL EOUC AMOR AO PRO.XXMO
T

l~lO

DO EST . . ElECIMENTO (NOME DE FANTASIJ)

C DIGO E DESCR IÇÃO OI JI IV IDADE ECOH5M!CI PRINCIPA L

85.31·6-99 - Outros servieos sociais eom alojamento
DICA

•oauoou•o
l "süM/NE•o
li c•"''
lL~-V_._GO_V_E_RN_A_D_O_R_c_E_L_so_R_A_MO_s_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ L.- - - - _ } FUNDOS

[ I<EKTo

...J.

DA IGREJA

I

Llc_~_~7_7_o_-_o_oo______~l IL~-·e_~~-~-~_o_~_s_J•_'_'o------------------------~1 JL"_1H_~_R_~_i_o------------------------------~~ ~
CJ ilA POSTAl/FAX/CORREIO

ElETA5~1tO/lELEFON[

ISITU AÇÃO ESPECIAL

00111000

V l 00 EM IODO I ( RRI TO I I O NIC IOMA l

,-----.,

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

I

I

1 ECT/SRF
I 8351 195

1
I

I CONTAATO I

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA
E SISTEMAS DE INFORMAÇAO

I_----.!

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CULTURAL EDUC AMOR AO PROXIMO
AV . GOVERNADOR CELSO RAMOS,S/N FUNDOS DA IGREJA
CENTRO

RL

o

AR

IMARUI,SC

88770~000

7 7

o

BR

8 4 5 8 5

CNPJ
CADASTRO NAC I ONAL
DA PESSOA JURID ICA

00005615
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REPUBLICA FEDERATIVA DO
Estado de Santa Catarina
Comarca e Município de Imarui
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL, TÍTULOS , DOCUMENTOS E PESSOAS
Laide Florentino Eghert - Oficial Designada
RUA: ANTONIO BITTENCOORT CAPANEMA, 935 - CEP: 88.770-000
CENTRO -

Fone:

IMARUÍ

(SC)

(0**48) 643-0372

CERTIDÃO
CERTIFICO a quem interessar possa,

1strei hoje··em· dàfa

de (07) sete dias do Mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (2.005) no livro de registros
de Pessoas Jurídicas n° A/08, folhas 223

a 228, sob o n° 597, A NOVA REDAÇÃO DO

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO
PRÓXIMO, doravante denominada ABCEAP, é uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada, de caráter cultural e social, de gestão comunitária,
composta por número ilimitado de associados e co
representantes de entidades da comunidade

· 'da..pela u

~MICO FE#Xft
ate~~ Pi(a.l'l.f_..
r~f

('r.• t · ~,...

·H

o de moradores e

n o econômicos do

município de lmarui, estado de Santa Catarina, com Sêaé a Rua: Capit o Jerônimo Luiz de
Bittencourt SN° centro- a ABCEAP utilizará como d noml:ib 1~~tasi
se-á

Estatuto e pelas leis vig ntes

1o

-

de

território n

lmarui FM e regerional, sendo que o

egistros de Pessoas Jurídicas

de 19/07/95.
Eu,

que esta digitei, conferi, li e

lmarui, 07 de dezembro de 2.005.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
.1
~'<)S C0

. , o'

""2.

-~r{)

~

..~, r~

ESTATUTO SOCIAL

..

co~

\'-•·...6:. .,I' , •.,<:1..n
ú . .~· ..

c:. . ·. )

.
I- DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
0
Art.l - A ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL Al\'IOR
AO PRÓXIMO, doravante denominada ABCEAP: é wna entidade civil de direito privado,
sem fins lucrativos) de duração indetenninada ) de caráter cultural e social, de gestão
comunitária, composta por número ilimitado de associados e constituída pela união de
moradores e representantes de entidades da comunidade atendida, para fins não econômicos,
do Município de Imaruí, Estado Santa Catarina com sede, na Rua Capitão Jerônimo L.
Bittencourt, s/n°, Centro, CEP 88770·000.
arágrafo Único- A ABCEAP utilizará como denominação fantasia Imaruí FM e reger-se-á
elas disposições deste estatuto e pelas leis vigentes no território nacionaL
.rt.2"- A ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL Al\'lOR
AO PRÓXIlVIO tem por objetivo EXECUTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA, bem como:
I - beneficiar a comunidade com vistas a:
a) Dar oportunidade a difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da
comunidade;
_ •
b) Oferecer me~~ism~s à formação e integração . . ~-· timulando o lazer, a
c~ o,.r~.
cultura e o convtviO soctal;
c) prestar serviços de utilidade pública, integrando se aos serviços d defesa civil, sempre
que necessário;
d) Contribuir pma o aperfeiçoamento profissional nas ár s de atua ão dos .iornalisws e
radialistas, de conformidade co1n a legislação profiss QD.aL.vi ente~
e) Permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do dire1 o de expressão da forma mais
cessível possível.
~ - respeitar e atender aos seguintes princípios:
a) Preferência das finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em beneficio do
desenvolvimento geral da comunidade;
b) Promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da integração dos
membros da comunidade atendida;
c) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração dos
membros da comunidade atendida;
d) não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicção políticoideológico-partidário e condição social nas relações comunitárias;
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§ 1o É vedado o proselitismo de qualquer naturez~ assim como qualquer discriminação

política, filosófica, racial, religiosa, sexual, de gênero ou de qualquer natureza na admissão
dos associados;
§2° Será obrigatória a pluralidade de opiniões e versão, de forma simultânea em matérias
polêmicas, na programação opinativa e informativa, divulgando, sempre, as diferentes
interpretações relativas aos fatos noticiados;
§3° Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões sobre
quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar idéias,
propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações, devendo apenas observar o momento
adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado à direção responsável
pela Rádio Comunitária.
Art. 3° - Os dirigentes e associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações contraídas pela Entidade, ressalvados os casos em que os dirigentes responderão
or comprovada culpa no desempenho de suas funções .
. rt.4°· A receita da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL
AMOR AO PRÓXIMO será utilizada, única e exclusivamente, para a consecução de suas
finalidades institucionais e não será admitida a remuneração de seus dirigentes pelo exercício
de suas funções, bem como a distribuição de lucros (sobras), dividendos, vantagens ou
bonificações a qualquer dos seus associados ou dirigentes.
II- DOS ASSOCIADOS
Art. 5° - Serão admitidos como associados às
~·~~ 'uridicas que tenham
preenchido formulário próprio e admitidas em As -~o residência ou sede
neste Município, desde que se comprometam a r ~ar r e-·eúftfP"tr as disposições deste
Estatuto.
~
Art. 6° - A ASSOCJACAO BENEFICENTE CU TlJIJ.. lt~DU ACIONAL AMOR
AO PRÓXl[VlO será composta pelas seguinte.) cate rias d ssociado. :
I- Fundadores- fonnada por todos aqueles que assi
a a de fLm ação.
I - Contribuintes ou Efetivos
li- Honorários
Art. 7° - As contribuições dos associados serão reguladas em Assembléia Geral.
Art. 8°- São direitos e deveres dos associados:
a) o direito de voto e de concorrer às eleições, podendo ser votados para cargos diretivos,
desde que atendam ao disposto no §2° do art. 12;
b) manter sua contribuição em dia, confonne estipulado pela AG.
Art. 9° - São passiveis de punição temporária ou de exclusão defmitiva do quadro social,
havendo justa causa, os associados que infringirem este estatuto, desde que sua transgressão
seja indicada mediante requerimento dirigido a diretoria que, frente a procedência da
solicitação, deverá submetê-la à Assembléia Geral, convocada especialmente para este fim,
para deliberação fundamentada, assegurado o amplo direito de defesa do associado em
questão.
f TÓR~O EGHERT
0 H. Cll;:J':' er:" , 935 ·'S' (48)643·0:l72
:o-{ t1
tt-t~' i< u í
se

III -DOS ORGÃOS E DE SEU FUNCIONAl\íENTO
Art. 10 - São órgãos da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO:
a) Assembléia Geral;
b) Diretoria~
c) Conselho Comunitário
Art. 11 - A Assembléia Geral, órgão max1mo de deliberação da ASSOCIACAO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL Al\'IOR AO PRÓXIMO, será
composta por seus associados, e ocorrerá ordinariamente a cada ano, no dia 15 do mês de
fevereiro para avaliação e prestação de contas da Diretoria, discussão e aprovação de planos,
projetos e assuntos gerais. Deverá ordinariamente, ocorrer a cada dois ano(s) para eleição da
Diretoria e do Conselho Comunitário e extraordinariamente poderá ser convocada para
stituição dos dirigentes e alteração estatutária, respeitando-se o disposto no § 1°.
1° - A AG poderá ser convocada extraordinariamente pela maioria da diretoria, por um
terço dos associados fundadores ou, no mínimo, um quinto dos associados (colaboradores ou
efetivos), para discussão e decisão relativa a asslmtos de interesse geral. Quando a
deliberação se relacionar a destituição de dirigentes ou alteração estatutária será exigido o
voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia especialmente convocada para esse
fim, não podendo ela deliberar, em primeira convoc -o,...s.em a aioria absoluta dos
associados, ou com pelo menos de um terço nas con -~W"~·
§2° - A convocação deverá ser feita com antecedên ~rm- Ci~ ias, através de edital
ou comunicado afixado na sede da ABCEAP e estú ·o, bem~o nas de das entidades que
compõem o Conselho Comunitário e com divulgaçã atrat& p~lfo m os quatro chamadas
diári~_s durante a programação da emissora, deven o con r data, h a, local e pauta da
rcumao.
§3°- A AG deliberará em primeira convocação somente com metade mais um dos associados
ptos a votar e, em segunda convocação, trinta minutos após com qualquer número de
ssociados aptos a votar, respeitadas as disposições dispostas no § 1°.
§4° - A AG convocada para fms eleitorais, alienação de bens imóveis ou móveis ou extinção
da entidade, deverá ser convocada com trinta dias de antecedência e, deliberará confonne
este estatuto, mediante voto dos associados em dia com suas obrigações sociais filiados a
pelo menos seis meses_. respeitadas as disposições dispostas no § 1°.
Art. 12 - A 'J)Iretoja ~SSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL
AMOR AO PROXIMO, órgão executivo e administrativo, será composta por um Diretor
Geral, um Diretor Administrativo e um Diretor de 02era,2ões, eleitos em Assembléia Geral
par~ um màfldãto âe 1 anos, pennitida a reeleiÇão.
- ,_
§1°- A Diretoria da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL
AMOR AO PRÓXIMO poderá ser substituída, para fmalização do mandato, no todo ou em
parte,
isão em Assembléia Geral, respeitadas as disposições dispostas no §I 0 •
....4RTÓRiO EGHERT
,.,.c_.,..,,,

g. Capanema, 935 ·"5' (46) 643-03iL
·
i lvU\ in• i
SC

8677G·C.l'0

AUTENTICAC ' O

~nti:::o a present cópia
:.~gm,,.~nti,.,~, r cr ser
ma reproduço ~
d docüm to , mesentado.
rl!: 0"::\-(;ic:: ___ l. . _ _ de ~

-· -·\\
,.;:.~

~=~

Co

...,

'~:::,

mai~~~~ftd~:)

§ 2°- Apenas farão parte da Diretoria brasileiros natos ou natw-alizados há
.
'"'
anos e maiores de 18 anos ou emancipados, cujas residências sejam situadas na 'área da
comunidade atendida e ainda, tais dirigentes não poderão estar no exercício de mandato
eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou função da qual decorra foro especial.
Art. 13 -São atribuições:
I ) Da Diretoria:
a) Administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da entidade.
b) Convocar as reuniões e Assembléias Gerais;
c) Representar a ASSOCIACAO BENEFlCENTE CULTURAL E EDUCAC[ONAL
AMOR AO PRÓXIMO em atos públicos ou internos.
d) Realizar todos atos necessários ao desenvolvimento da ASSOCIACAO BENEFICENTE
CULTURAL E EDUCACIONAL Al\'lOR AO PRÓXIJ\110.
e) Apresentar relatório anual a Assembléia Geral, acerca do Balanço Patrimonial e o
elatório de Atividades;
Prestar as contas ao fmal de cada exercício financeiro.
g) Desenvolver e promover o intercâmbio com a comunidade e entidades afms
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;
II) De cada dirigente:
a) Ao Presidente compete: representar a ASSOCIACAO B
TURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIl\'10, passiva e atí ~ . . ~-aj dicialmente,
coordenar e presidir as reuniões da diretoria; assinar con atos,~·stes ou onvênios de
interesse da associação, movimentar conta bancária conju ta dâ9 ldmlê co os demais
responsáveis, votar c deter o voto de desempate nas t ·~.liber· õcs da di "Wria e em
Assembléia Geral; praticar todos os atos necessários à admi · :açâ da entida e, organizar
r \eus serviços e Departamentos~ participar e presidir às reuniões do Conselho Comunitário;
V) Ao Diretor Administrativo compete: gerir as atividades administrativas e fmanceiras 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 fmanceira da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, secretariar as reuniões da diretoria, lavrar as
atas, ter sob sua guarda os livros, atas e pareceres da entidade, bem como todos os
documentos relativos a tesouraria e secretaria, dirigir e supervisionar os serviços da
tesouraria e da secretaria, organizar e manter a escrituração do movimento econômico
fmanceiro da entidade~
c) Ao Diretor de Operações compete: implementar e supervisionar todos os aspectos
concernentes a execução do serviço de radiodifusão comunitária, relativamente aos seus
·
·
tg~ilre captar os recursos advindos de patrocínio sob
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fon11a de apoio cultural, bem como supervisionar e ter sob sua guarda todo o P'atr!mcui io
considerado no âmbito das operações relativas ao serviço de radiodifusão; promover a
integração da comunidade com o serviço prestado;
Art. 14 • O Conselho Comunitário, eleito em Assembléia Geral para mandato igual ao da
Diretoria, será composto por, no mínimo, cinco pessoas representantes de entidades da
comunidade local, tais como associações de classe, beneméritas, religiosas ou de moradores,
desde que legalmente instituidas, com o objetivo de acompanhar a programação da emissora,
com vista ao atendimento do interesse exclusivo da comunidade.
Parágrafo único - O Conselho Comunitário deverá organizar-se através de seu regimento
interno e cumprirá as atribuições defmidas pela legislação vigente sobre o serviço de
radiodifusão comunitária, devendo periodicamente elaborar relatório resumido contendo a
descrição da grade de programação, bem como sua avaliação.
IV - DAS ELEIÇÕES
rt. 15 - As chapas para a diretoria estarão aptas, se entregues até três dias antes da
ssembléia Geral de eleição, por requerimento a Comissão eleitoral, acompanhada de
uominativa completa e pelo devido expresso consentimento de seus membros bem como do
referendum de, no mínimo , um décimo de associados aptos a votar.
§lo - É vedada a participação de associados em mais de uma chapa, bem como o voto
saM;O ~ ·."tl.t ..
cumulativo ou por procuração.
§2° - A diretoria será formada pela chap ~~~ oria dos votos ou de acordo com
a proporcionalidade dos votos obtidos p ~~d8'a' chapã, ~des e que obtido o mínimo de vinte
por cento dos votos validos totalizado no p~ s~6l1eieit ral. A escolha do critério para
contagem será decidida no início da AG.
V- DA BQ§
MAÇÃ
Art. 16- A programação da emissora, devera respeitar todos os princípios e normas dispostas
nu legislação vigente no território nacional sobre radiodifusão comunitári::.t.
Parágrafo único - Será vedada a transferência da outorga e a formação de redes, excetuadas
situações de guerra, calamidade pública, epidemias e as transmissões obrigatórias dos
deres Executivo, Judiciário e Legislativo, defmídas em leis. Também será vedado a cessão
vu arrendamento da emissora do Serviço de Radiodifusão Comllllitária ou de horários de sua
programação.
VI- DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO
Art. 17 - O Patrimônio e Receita da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXI~10 será composto pelas contribuições sociais
defmidas pela Assembléia Geral, pelas doações, auxílios e subvenções, pelos bens móveis ou
imóveis, pelas rendas e juros de depósitos bancários e aplicação fmanceira, pelos saldos de
exercícios 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.
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Parágrafo Único - Toda receita ou despesa deverá ser aprovada pela diretoria e
membro de seu quadro diretivo será remunerado.
VII- DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO
Art. 18 - Este estatuto poderá ser refonnado, no todo ou em parte, por deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, sendo exigido o
voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia, não podendo ela deliberar, em
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com pelo menos de um
terço nas convocações seguintes.
Art. 19° - A dissolução da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO ocorrerá segundo decisão de Assembléia Geral,
e o remanescente de seu patrimônio liquido, será destinado a entidade de fins não
econômicos congênere, defmida na Assembléia.
VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 -Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela diretoria, com recurso a AG,
o associado que se achar prejudicado.
·:. 21 - O presente estatuto foi aprovado na AG de ASSOCIACAO BENEFICENTE
CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO e entra em vigor na data de sua
rição no registro de pessoas jurídicas, averbando-se a este registro todas as alterações por
~assar.
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Füi!SC, 06 de dezembro de 2005.
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EX'r:UTO DO :!.STA'l'U'l'O DA ASSOCl.\CAO DE ~JOitADOJlES
DO BAllUO OZELA.HI - FAXINAL DOS GOEtl:f:S/BC

SBDB: Faxinal dos Guedes-SC~FrNS:Sero fins
lu
cra~ivos, com carater representativo, reiY~ndT

catorio, educativo, cultural e esportivo.
AS~, Moradores
p:op~stas d~ filiação
move~s

do Bairro, e com

suas

aceitas; PATRIMONIO:Bens

e im~veis, quer por compra ou doação;
ADKO!a~:Presidente, Vice-Presidente 19
e 29 SêCiêtãii os, 19 e 29 Te sou r e 1ros e ~lho
fiscal; ASS~: Ordinária e extraordinária
GERAIS: O presente ~statuto entra em vigor ria·
data de sua Publicaçao; Faxinal óos Guedes, 20.
04.95;Ademir Luiz Ozelame-Presidente e Darci An

tênia Pozza-secretário.
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Denoruioação - A5sociaçio Beneficente Culrw-al c Eduucio
Amor ao Próximo é wna enlidade sem fim lucrativos com sede
no Mwúcipio de Jmarui. Fiaalidllde • Mwlt~r programas de
atendimento a pessoas necessitadas, realizar estudos sobre os
problemas sociais, tentando na medida do possível amenizn.Jos.
Duraçio • Tempo indeterminado. Dos E.tatutos e sua reforma
· . O presente Estatuto somente poderá ser modificado parcial ou
totalmente por Assembléia Geral, especialmente convocada para
tal finalidade. Dos Recunoa Financeiros • Auxilio ou doação
obtidos de qualquer origem, contribuições financeiros oriundos
de convênios. Direitos - Participar da! Assembléias Gerais ou
reuniões, votar e ser votado. Deveres - Cooperar para que a
entidade cumpre as finalidades, e desempenhar zelosamente as
funções ou cargo para os quais forem designados. A Auembléia
GeraJ para Eleição de Nova Diretoria será realizada anualmente
no mês de mar~. Diretoria • É constituida por um Presidente
um Vice-Presidente. um J.. Secretário um 2° Secresário um 1•
Tesoweiro, um 2" Tesoureiro.
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MANFREDO LUIZ FRANCISCO BlTTENC'OURT E
Oficial Designado

CERT1FICO a quem interessar possa. que revendo neste
cartó1io o livro DE REGJSTROS DE PESSOA nJRÍDICA No A'-l, FLS 59,. <'~ 61. SOB O N°
214,

em data de 19/07/95. consta registrado O EST.-\TUTO DA ASSOCiAÇÃO

BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL A...MOR AO PRÓXltvlOíHvL-\.RUÍ..;SC,
flmdada em data de 08/06/1995, com sede e foro neste município ilmaruí/SC. e uma enti('ade
civil
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CUL
E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO.

.., - ~·" -

CAPÍTULO!
DA ENTIDADE E SEUS FINS
Art. lo - A Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo é wna entidade civil de direito privado e de caráter beneficente sem fins
lucrativos e será regido por este Estatuto sem que contrariem as Leis vigentes no
País, com sede no município de Imami.
Art. 2° - A entidade tem por finalidade:
a) manter programas de atendimento às pessoas necessitadas.
b) Realizar estudos sobre os problemas sociais, tentando na medida do
possível ameniza-los.
c) Desenvolver trabalhos de conscientização para que no ambiente social
vigore a solidariedade humana, fraternidade, justiça social e caridade cristã.
d)
subsídios para a distribuição dos beneficios a serem prestados
IJv.::•~v·,~ necessitadas.
tun cadastro atualiza~-etJ":S"'~~qu estiverem recebendo

f

~ ~~~-~ ·

!lllt"Y',m~•ç~· 5ófgts, dultos e idosos.

da Associação,

·órgão de fiscalização da entidade o Conselho Fiscal.
entidade será representada em todos os atos pela diretoria, que
para constinrir procuradores ou mandatários, quer em juízo
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rt. 7° ~ O presente Estatuto somente poderá ser modificado parcial ou
totalmente por Assembléia Geral, especialmente convocada para tal fmalidade.
Art. so - Os casos omissos do presente Estatuto, assim como sua
interpretação, será de competência da Diretoria, com recursos da Assembléia
Geral, se for o caso.

CAPÍTULO 111
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 9° - Constituem recursos financeiros para a entidade:
a) Auxílios ou doações obtidas de qualquer origem;
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b) Contribuições financeiras oriundas de convênios, acordos contratos;
c)Subvenções e auxílios estabelecidos pelos poderes Públicos;
d) Contribuições pagas por seus sócios e sócios contribuintes;
e) Quaisquer outros recursos que lhe forem destinado~_..atra~~e--promoções sociais ou de qualquer outra origem.
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CAPITULO IV
.
DOS DIREITOS E DEVERES DO~SÓCJQ§.;~·<! r 1 ~,;:·"',:"~' ~u~ul

L - -·-· ·.--- . . ·-----.)C.tr::~\

Art. 10- São considerados sócios os membros que pàrticiparem ativamente
das obras a que se destina a entidade.

Art. 11 - São direitos dos sócios:
a) Participar das Assembléias Gerais ou reuniões ordinárias manifestando
seu ponto de vista e apresentação sugestões para a · solução de problemas
pendentes;
b)
e ser votado nas Assembléias Gerais, deste que cmnpridas as
JAY1·"~ Estatuto.
ão deveres dos sócios:
para que a entidade cmtt~~
a os quais forem
ituídas para fins
em dia suas obrigações

eiisah ades jtmto a tesouraria da

dentro das suas possibilidades e aptidões em obras
em trabalhos em regime de mutirão ou eventos sociais.
CAPÍTULO V
DA ASSEMBLÉIA GERAL

J,.A;JLQ»~ .......~

- A Assembléia Geral é o órgão máximo da entidade, é constituída
dos Sócios que cumprirem integralmente os deveres estabelecidos no

§ 1° - A Assembléia geral para eleição da Nova Diretoria será realizada
anualmente no mês de .. M·A·RÇ~· .............. . .. .

§ 2° - A Assembléia ordinária reúne-se e delibera em primeira convocação
com a presença e maioria absoluta dos seus sócios e em segtmdo e última
convocação, meia hora após, com a presença de qualquer numero.

§ 3° - Compete privativamente a Assembléia Geral:
a) Refonnar os Estatutos;
b) Eleger ou destituir a qualquer tempo os membros do Conselho Fiscal.
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CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA
Art. 14- A Diretoria da entidade será eleita anualmente, constituindo-se de
um Presidente, um Vice-Presidente, mn 1o Secretário, um 2° Secretário, um 1o
TesCJtl'ferro, üm 2° Tesourerro. A Diretorià-'fewnr-se-ãordinaiiamenfe "lima vez por
amí por convocação do Presidente e extraordinariamente sempre que as
circunstâncias o exigirem, também por convocação do mesmo.

§ 1o

As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Presidente e as
decisões serão tomadas por maioria simples.
-

-Nenhum membro da Diretoria terá qualquer tipo de remuneração. A
obrigada a prestar contas com o Conselho Fiscal, sempre que for

.:)~T<:lt"<:ll

CAPÍTULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA:

a

~~~~~ ,J~ ...

L .... ....

6 - Compete ao Vice-Presidente:
· o Presidente na sua falta ou impedimento com o mesmo túvel

Art. 17- Compete ao primeiro e segtmdo Secretário:
a) Secretariar todas as reuniões e Assembléias Gerais, bem como executar
todos os serviços atinentes a Secretaria.
Art. 18- Compete ao primeiro e segundo Tesotrreiro:
a) Dirigir e executar os serviços da Tesouraria;
b) Assinar com o Presidente os documentos de responsabilidade financeira;
c) Conservar som sob sua guarda e responsabilidade os valores monetários
e os documentos financeiros da entidade;
d) Apresentar mensalmente um demonstrativo da situação financeira da
entidade;
e) Aplicar o saldo disponível, após saldar os compromissos da Entidade.

....
CAPiTULO VIII
DO CONSELHO FISCAL:
Art. 19 - O Conselhe Fiscal é composto por três ( 3 ) membros efetivos e
três ( 3 ) suplentes, eleitos em chapa separada da Diretoria, através de eleição
direta, tendo as seguintes atribuições:
a) Examinar gestões de fundos da entidade;
b) Solicitar a convocação de Assembléias Gerais e Extraordinárias, quando
julgar necessário;
c) Fiscalizar o cwnprirnento do presente estatuto.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

CPF

179 098 139-53

ASCIMENTO - CPF 067 105 819-34

305 839 009-25
2o TESOUREffiO:

MIGUEL - 843 029 689-15
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416 219 139-53

3- EDEMAR LUIZ HERGERD
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CARLOS ROBERTO MARTINS
CPF 290 567 219-68
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CPF 019 233 - 5.6 9 - 33 //~~ , {__
3- VALDOMIRO MARTINS ~.~~----

CPF

560 235 539- 15
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL~. ~0
Estado de Santa Catarina
Comarca e Município de Imaruí
CARTÓRIO REGIST.RO C.IVIL, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍ:DICAS
Laíde Florentino Eghert - Oficial. Designada.

RUA: AN~ONIO B.I~TENCOURT CAPANEMA, 935 - CEP: 98.170-000
CENTRO - IMARUÍ (SC)
Fone:

(0-*48) 643- 0312

CERTIDÃO
CERTIFICO a quem interessar possa, que registrei hoje em data
de (07) sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (2.005), no livro de Registros de
Pessoas Jurídicas n° A/8 , fts.232, Sob N° 598, a ATA N° 01 DA FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, aos dezoito dias do mês de
julho do ano de um mil novecentos e noventa e cinco, reuniram-se no Templo da Igreja Evangélica

-

Assembléia de Deus, com endereço a Rua: Soveral Barreto SN, nesta cidade de lmarui, Estado de
"Santa Catarina os sócios fundadores da Associação convo
assunto: apreciação do Estatuto da Associação Beneficente C

-··

~ t

~-~~A

tar do seguinte
ar ao Próximo,

e posse da Diretoria para os anos de 1995/1996. A Assembléi foi iniciada ás d~zen

e horas e trinta

Q1inutos, com todos convocados presentes. O presidente da

e Deus Alves,

ntidaba.

Jst~rl João

abriu a reunião com oração e leitura da Bíblia Sagrada e expia ação dt(n;;;;;. Apó a explanação,
foi executado à leitura do estatuto acima referido , colocado em

~o, tendo aprovação unânime da

assembléia presente, seguindo-se a posse da Diretoria para os anos 1995/1996, iniciando no dia
dezoito de julho e terminando no mês de março de 1.996. A diretoria é composta pelos sócios
fundadores, conforme consta no Estatuto da entidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
assembléia com oração e lavrada a presente ata que é assinada pela diretoria:
PRESIDENTE- JOÃO DE DEUS ALVES;
VICE-PRESIDENTE- ADÃO INÁCIO CORRÊA;
1° SECRETÁRIO- ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO;
2° SECRETÁRIO- PEDRO PAULO ESPINDOLA:
1° TESOUREIRO- BRAZ GUTERRO;
IRO- CELESTINO ANTONIO MIGUEL.

Eu,

o

ATA

N~

01

~

Aos dezoito dias do mes
da Igreja Evangélica Assembléia de D
Barreto, S/n2t na Cidade de Imaruí, Se,

undadores da

AÇAO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO
que foram para tr atar do se guinte assunto:

PR~XIMO

ASSOC~~

convocados

- Apreci aç ão do Estatuto da ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO, e posse da Diretoria para os anos 1995/96.

A Assembléia foi iniciada as dezenove e trinta horas, com todo s
convocados presentes. O Presidente da Entidade, Pastor Joa0 de Deus Al
ves, âbriu a reunião com oração e leitura da Bíblia Sag r ada e explanaçào da mesma. Após a explanação, foi executa ~~Ii-~tlo
acima referido, colo cado e m vo ta ção, tendo ap ~t,,_.~·e
bléia presente, seguindo-se a posse da Direto ia para os ano
iniciando no dia dezoito de julho e terminand
A Diretoria é composta pelos sócios f

1995/96,

no l~~JT dW11mar o de 1996.

d'oles,

con f rme cons-

ta no Estatuto da Entidad e.
Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a assembléia com
oraçao e lavrada a presente At a que é assinada pela Diretoria·
18 de julho de 1995.

2º SECRETARIO:
1c TESOUREIRO,
2 2 TESOUREIRO.:

?
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL Al\IOR AO PRÓXI\10

ATA PARA NOVA REDAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DE NOVA DlRETO~I~s<J Co";'
.
~-.,~LI ~
N°: 002/2005
. ·~rf' ~\.}...
.,
'I")
v
..,~

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e cinco, reuniram-se na~
sede da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo localizada a
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, SN, centro da cidade de lmaruí/SC, os
homens de espírito associativo e que neles cresceran1 e assim evoluíram, associados
desta, para Assembléia Geral Extraordinária com o objetivo de dar uma nova redação
ao Estatuto em atenção a norma complementar 001/2004 do Ministério das
Comunicações, objetivar o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dar posse a nova
Diretoria que ficou assim constituída: Diretor Presidente: Geraldo Antunes, Diretor
Administrativo: Clésio Luiz da Silva Júnior, Duetor ôe Operações: OSieT Pereira
M~ues, Djr.e.tor do Conselho de Programação:Emane Souza Moraes. O presidente fez
uso da palavra para explicar aos presentes o sentido da alteração no Estatuto e também
para elucidar o objetivo do Serviço de Radiodifusão Comunitária a ser prestado em
fw1ção da comtmidade local. Após o término da explicação, o Sr. Geraldo Antunes
pediu ao Sr. Clésio Luiz da Silva Júnior que repassasse aos associados a cópia do
modelo de estatuto disponibilizado pelo Ministério das Comunicações. Foi então
realizada a leitura do estatuto e apresentada a proposta de alteração e.statutária integral
pelo Diretor Administrativo Clésio Luiz da Silva Júnior, dando, desta forma, uma nova
redação ao estatuto da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo, tendo como base o modelo de estatuto sugerido pelo M·inistério das
Comtmicações. Depois da aprovação unânime de todos os presentes e nada mais tendo
a tratar, foi encerrada esta assembléia geral com a assinatura desta ata por todos os
associados presentes.
SEfMÇ.O ~ J.~H
~~~~

iretor Gera : Geraldo Antunes
RG: 588.989 CPF: 299.863.389-72

RG: 4.851 .767-4

Direto ·de Operações: Osiel Pereira Marques
RG: 3.823.815 CPF: 021.730.069-32

~n~F f'('\..

r· ,..~Ih.

s

João Cos
ereira
Membro' do Conselho
RG: 8~1 1.360 CPF: 415.113.289-91

1br do Conselho
RG: 4/ 2.686.653 CPF: 775.617.599-91
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Sócios Fundadores e Colaboradores:
I)

Denise Aires Silveira: TIJY\.Lf)(
RG: 4603879

,..,...1 ,· ~~

t':)

A s~\.~1'&

Maria Aparecida Nunes: 'n1!' Apcl/?.f!f.-Létá
RG: 5(\C/3.027.907

Marcia de Souza Rocha: 1-x?~

d· AA'Ja

~1.

RG: 3.952.914

Sara Cristine da Silva:)o >(O.
RG: 4.882.581-6
Regina Pereira Arcênio:
RG: 5C/3.027.362
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Vilma lv1aria de Amorim: r),
RG: 5.576.332
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Dorli Sebastião Pereira:_'-_. ...:::.~=·
·-=~~---;~-----
RG: 5/R.l 0.24288
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Hamílton Gomes Vieira: -f..A
_t.
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RG: 3.469.424
I
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José V ieira:---':..:::"'(0-~'''-'-:,;.......;,.:o
·J...,J_1 --+::oo,..:.-1......~·:.......!· __..._~
RG: 5R 367810
Ana Maria da Silva Fernandes: /i/~.-~1
RG: 4.067.138
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F éixtt'/~·1"'{/t!S
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Darlan Silveira Machad :. . ~.·~
:;..J
. : : . ·.~:Y.:.:.:. Ir'l~,..,c...:.~~~~~""'1
RG: 5.233.619-0

João Bento Pe:eira: .
RG: 1.026.67.).734

Juliano Serafun:
RG: 4.012.652

Robson Souza da
RG: 4.520.255
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{3~ fk7 '.::--

--

~ '"""- >", ~~ .
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Débora do Canto Pereira:
RG: 4355050
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STRO CIVIL, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
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Eqhert - Ofi.ci.al. Designada
935 - CEP: BB. 770 - 000

~~~~i!M.I:o%:1iiiTTl!!!iCOORT CAP~ ,

CERTIDÃO
_ ._...,,r-'"TIFICO a quem interessar possa, que registrei hoje em data
do ano de dois mil e cinco (2.005), no livro de

---- n°

A/08, folhas 222, sob o no 596, a ATA PARA NOVA

E ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO

LTURAL E EDUCAÇÃO AMOR AO PRÓXIMO, aos vinte cinco dias do
mês de novembro do ano de dois mil cinco, reun iram-se na sede da Associação Beneficente
Cultural e Educacional

Amor ao Próximo, localizada a Rua: Capitão Jerônimo Luiz de

Bittencourt SN, centro da cidade de lmarui, Estado de Santa C ~ Q~
associativo e que neles cresceram

ca.A

e assim evoluíram, assoei

sembléia

Geral Extraordinária com o objetivo de dar uma nova redaç o a~!u2iltm
norma complementar 001/2004 do Ministério das Comunica ões,
Radiodifusão Comunitária e dar posse a nova Diíetoria que fi ·

espírito

~etivar

o

tenção a
rviço de

as im constituí a: Diretor

Presidente: GERALDO ANTUNES; Diretor Administrativo: CLÉSIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR;
Diretor de Operações: OSIEL PEREIRA MARQUES; Diretor do Conselho de Programação:
ERNANE SOUZA MORAES. O presidente fez uso da palavra para explicar aos presentes o
sentido da alteração no Estatuto e também para elucidar o objetivo do Serviço de
Radiodifusão Comunitária a ser prestado em função da comunidade local. Após o término da
explicação, o Sr. Geraldo Antunes pediu ao Sr. Clésio Luiz da Silva Júnior que repassasse
aos associados a cópia do modelo de estatuto disponibilizado pelo Ministério das
Comunicações. Foi então realizada a leitura do estatuto e apresentada a proposta de
alteração estatutária integral pelo Diretor Administrativo Clésio Luiz da Silva Júnior, dando,
desta forma uma nova redação ao estatuto da Associação Beneficente Cultural e
Educacional Amor ao Próximo, tendo como base o modelo de estatuto sugerido pelo
Ministério das Comunicações. Depois da aprovação unânime de todos os presentes e nada
mais tendo a tratar, foi encerrada esta assembléia geral com a assinatura desta ata por todos
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RUA: ANTO~O BrTTENCOORT CAPANEMA, 935 - CEP: 88.770-000
CENTRO - IMARUÍ (SC)
Fone: {0**48) 643-0372

Os associados presentes: Diretor Geral - GERALDO ANTUNES; Diretor
CLÉSIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR; Diretor de Operações - OSIEL PEREIRA MARQUES;
Diretor de Conselho de Programação -

ERNANE SOUZA MORAES; Membros dos

Conselhos: ELIEZER DO CANTO PEREIRA, JOÃO COSTA PEREIRA, AIRTON LUCIANO
RODRIGUES GONÇALVES , JOSÉ UBIRATAN DE AMORIN, SEBASTIÃO MILKE. Sócios
Fundadores e Colaboradores: DENISE AIRES SILVEIRA, MARIA APARECIDA NUNES,
MARCIA DE SOUZA ROCHA, SARA CRISTINE DA SILVA, REGINA PEREIRA ARCÊNIO,
VILMA MARIA DE AMORIM, DORLI SEBASTIÃO PEREIRA, HAMILTON GOMES VIEIRA,
JOSÉ VIEIRA, ANA MARIA DA SILVA FERNANDES, ANTONIO JOÃO RODRIGUES,
ANTONIO FELIPE ALVES, DARLAN SILVEIRA MACHADO, JOÃO BENTO PEREIRA,
JULIANQ-SE-Ri\FIM:'ROBSON~ SQUZA DA SILVA, DÉB
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NOME DOS ASSOCIADOS

Denise Aires Silveira: --~ .
RG: 4603879
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Maria Aparecida Nunes: 1rf:= ~.C/ da .4/4 ?1.!&'?
RG: YC/3.027.907
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Dorli Sebastião Pereira:
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João Bento Pereira:
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Juliano Serafnn:
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•

Robson Souza da
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ATENDIMENTO CELESC

CENTRAIS El-ittRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
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CNPJ 83.878.89210001-55 lnsc. Esl250.16ô.J21
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{Emergência 24h]

visite nosso site: www.celesc.com.br
NOTAASCAL

FA~RA DE ENERGIA ELÉTRICA/série única

"01/12: DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS • UMA QU
ESTÃO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E COLE:TIVA".

ERNAHI SOUZA "ORAES

o

FAZ

88770000

RIO DAS GARCAS
FAZ RIO Gl\.RCAS - IMA
I.MARUI

"ECON~ZE

30\ DE BNERGIA, PASSANDO A CRAVE DE SEU

ClnJVEIRO ELÉTRICO DA POSIÇÃO INVERNO PARA VERÀOg .

O uso da eletricidade requer cuidados especiais
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ANEXO 3 - MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
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ENTIDAD~.,.
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Geraldo Antunes, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXII\.10, declaro para os devidos fins que:
o endereço completo da sede da entidade é na Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°,
Centro, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP 88770-000- Caixa postal 011;
todos os dirigentes da entidade residem na área da comunidade a ser atendida pela estação ou, se
a localidade for menor ou igual a 3,5 Km, na área urbana da localidade;
a entidade não é executante de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive
comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
de televisão mediante assinatura,
'lo.
bem como a entidade não tem como integrante de seu qua&o 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 Imaruí FM.
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 daNormaComplementarn~ 1/2004.
as coordenadas geográficas, na padronização GPS-SAD69 ou WGS 84, são: 28° 20' 47"S de
latitude e 4SO 48' 38" W de longitude e o endereço proposto para instalação do sistema irradiante
é: Rua Davi Gonçalves, n°93, Centro, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP:
88770-000;
a entidade apresentará Projeto Técnico de acordo com as disposições da Nonna Complementar nQ
1/2004 e com os dados indicados em seu requerimento, caso seja selecionada;
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ao disposto no art. I 1 da lei 9612/98.
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Endereço para correspondência: Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencour,sln°, Centro, Cx. Postal 11
na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP 88770-000
Telefone para contato: OXX48- 36430278;
Correio eletrônico: adimarui@bol.com.br
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DECLARAÇÃO ASSINADA PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE.. ~.s's - -:.;,q, .
Ll

Endereço para correspondência: Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°, Centro, Caixa
Postal: 011 -Cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP 88770-000,
Telefone para contato: OXX48- 36430278~
Correio eletrônico: adimarui@bol.com.br
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ATENÇÃO: Não se esqueça que também deverão ser e caminhad
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cada dirigente:

os segui tes documentos de

T 2012

Comprovação de que todos os seus dirigentes são brasilei os natos u naturali os há mais de dez
te ap esentação e cópia de qualquer
anos e de que são maiores de 18 anos ou emancipados, m
um dos seguintes documentos:
- Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Reservista; Título de Eleitor; Carteira
Profissional; Cédula de Identidade; Certificado de naturalização expedido há mais de 1O anos e,
para os portugueses reconhecimento de igualdade de direitos civis ou prova de residência permanente
no Brasil; Escritura Pública 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).
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:f 3 Ll3
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da
":f ~
na
c i/a edâro 123
• na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
--~__:_....t....;;;_,_- ooo , pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar n9 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIACAO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,Jo de novembro de 2005.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

2~w1J bar~"- 2clt

)fM
portador da
identidade
n° 6/R. J9.~3 IOPJ)
residente
na
[í·frDdc, E4.e1cJ ];~·((.,.:, &eJR<{IÕu11i ..,,li, na cidade de Imarui, Estado de Santa Catarina, CEP
~-1-l:O ~ oo&, pessoa fisica;'vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna
Complementar nº 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
carteira

de

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
ImaruíJúde novembro de 2005 .
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL
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n°
,J J {O ~J. l
,
residente
na
t'>1Y~c.l4 9st4-( ~b~ , SJIJ
, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
'}(1(1-4-0
- c<!o , pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar nº 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
________
\
_)
_
a....:...(

carteira

Afinno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,30 de novembro de 2005.
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&.fetc!{1 ~.em{ F:jve.utq q~w;(;. sAl, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
r?'! J.. t ·
- éiQ9 , pessoa fisica, vem, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna
2
Complementar n 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afinno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,Jô de novembro de 2005.

a que manifesta o seu apoio
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~ ' /Jrr:{ ·" ·
, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
---'-'-~-.~....C=------,=-- o oO , essoa f'isica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna
Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comturitária.
identidade

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,.?c de novembro de 2005.
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ssoa fisica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar nº 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
carteira

de

ídenJidade

n°

,

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.

Imaruí,3o de novembro de 2005.
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(aoif;ha,. ..,. L d- ô.U~ sb , na cidade de Imarui, Estado de Santa Catarina, CEP
'!8 ·6 - oao , pessoa fisica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar n9 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

carteira

l-

de

identiCfãê

n°

Afinno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,1o de novembro de 2005.
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----"''---=-1-'---'+---'o'---,_- CO!?, pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar n2 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

rt

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.

Imaruí,3D de novembro de 2005.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL
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residente
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t;dfo.dc.. G,erc<~ Sc."d Íe;..-r'V't %
, na cidade de Imaruf, Estado de Santa Catarina, CEP
fi?\ 1-o
- QOO , pessoa 1sica, vem, nos tennos de que trata o subitern 7.2.4 da Nonna
Complementar n11 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afinno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imarui,..3Q. de novembro de 2005.
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, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
fi rio
- f!J06 , pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXJ.l\110, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL
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,
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1( Criefal"J:;), !lllede,:os ·]0'11tlo
, na Cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
g 811 o ~ o o o , pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar nº 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comwútária

carteira

de

identidade

n°

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí) Vde novembro de 2005.
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, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
!Jj 11 O - C05 , pessoa fisica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna
Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIACAO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
• ....

1

. portador

Afinno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruíjl1 de novembro de 2005.

que manifesta o seu apoio
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, na cidade de lmaruí, Estado de Santa Catarina, CEP
?/Z ':} 1--V J- OOõ , pessoa fisica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar n2 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIACAO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
J

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,_ de novembro de 2005.
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- QP.O , pess~a fisica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna
2
Complementar n 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
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- ,çce}-j 'pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar ng 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Afinno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,Zl de novembro de 2005.
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pessoa fisica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
2
Complementar n 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIACAO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por

ra.vd-,

interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,.X> de novembro de 2005.
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gf{]..]-9 -~ ,' pessoá fisica, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma
Complementar nº 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIACAO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIM:O, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comtmitária.
Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí)O de novembro de 2005.
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Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por
interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afmno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí, ?{)de novembro de 2005.

'
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A
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ede .fcmiY\IYl ele CoVV~'tx:Je ao Cb'Ylcet d J)'Y1C.{r ~·
_.,
2
no
CNPJ
sob
o
n
95 t~ 1.. 6 5..1 looo.d. -.KQ__, com sede
Av ~o v . Cetro
1.6 - C.G&if1·o
, na cidade de Imaruí,

ta7i:.l.{

Estado de Santa Catarina, CE
'fã' ti- O - o'êJ<:J , entidade sem fins lucrativos,
legalmente constituida e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo ainda que a sede
desta entidade se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
{
Imarui,,jo de novembro de 2005.

t1éy'C. ia..

Nome do.J~resentante legal:
CPF:
~54. ~JS . 60~ 51

/v1oçhqdc B~Q!S;l ir!VJSe 'f~rt~Yldes

·,

omprovante de llilScdção e de Situação Cadastral
:>ntriburnte,
:mfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
~F a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
30/0611993

NúMERO DE INSCRIÇÃO

95.787.651/0001-80
NOME EMPRESARIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
T!TULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

E DESCRI

85.

O DA ATIVIDADE ECON0M1GA PRINClPAL

>.99 • Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde

COOIGO E DESCRI

O DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

Nio lnfonnada
COOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 -OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
LOGRADOURO

RUA JERONIMO L BITTENCOURT
CEP

I

BAIRROIOISTRITO

88.770~0

CENTRO

I

~~MERO

I

COMPLEMENTO

I

MUNICIPIO

_IMARUI

I

CATA DA SITUAÇ,i,O CADASTRAL

S1TVAÇ,i,O CADASTRAL

. 24109/2005

ATlVA

I

-

~ SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

SEJMCO M.ICO ..tlkM.

•rovado pela Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de setembro de 2005.
nQ

o dia 0811212005 às 15:38:29 (data e hora de Brasília) .

Vo\tar

I

wmttro das~. . . .
C()HffRf tr&~ C ?'~lk

-~~UT 7011

SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aguí.
:uaJize sua página
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MANIFESTAÇÃO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E COMUNITÁRIAS·.:·': [j
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~

(·/ ·iJ-:f.Q

CNPJ

sob

·~ld

/ /'/'
t"aCCin de 1Ct;~- e

~

A

r ele;.>

. s-aq

..,-

Estado de Santa Catarina, CE
R!}) Q
- o<Q0 , ent1dade sem fins lucrativos,
legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo ainda que a sede
desta entidade se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
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Imaruí, V de novembro de 2005.

I I

I

assinatura do representante le 'al da entidade que manifesta o seu apoio

_{,_/a'-"='" -tcd" -~' ~_,e. 1,__v-~o:L :7;." 'u. _V!.: J.1:;c.:J. -

Nome do representante legal:
CPF: L,D Lt. i1 .10 6612- I':J
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~c:. :tlorc>:fa I : à'Al _ Ce ....+-rn
, na cidade de Imaruí,
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:omprovante de 1~-ição e de Sit-úação Cadastral
ontrm uinte,
onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RF a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
08/0211990
NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE IMARUI
T

ULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

APAE
E DESCR!çAO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

.00 - Educacao e

eclal

COOIGO E DESCRIÇ O DAS ATrvlOADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

Nlo Informada
CODIGO E DESCRIÇ O DA NATUREZA JURIDICA

399-9 -OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
LOGRADOURO

RUA DO FLORESTAL
CEP

81l.770-000

I

BAIRROIOISTRITO

MUNICIPlO

CENTRO

IMAR UI

$1TUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

I

~ SITUAÇÃo ESPECIAL

SITUAÇÁO ESPECIAL

:>rovado pela Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de setembro de 2005.

-n· ·

no dia 08/1212005 às 15:36:43 (data e hora de 8 ras ília) .

Voltar

SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clí-que agyi.

tua}ize sua página.
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MANIFESTAÇÃO DE ENTIDADES ASSOCIA'TIVAS E

~·<1 ~~~

'?

COMUNITÁRIAS;;~ ,.,~.
. S's •

s'.l~

"'

A
CNPJ

sob

o

• 0/i!!(:,·,-<a

n2

õc2 9.55 SO/íl ;}:';;1.~5 -~. com sede
-:f c
, na cidade de Imaruí,
d'8 7t +o - ooo , entidade sem fins lucrativos,

1 -

C

Es do {de San · Catarina, CEP
legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente. vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo ainda que a sede
desta entidade se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
lmaruí, )IJ de novembro de 2005.

turá do representante legal da entidade que manifesta o seu apoio

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

62.955.50512545..09

DATA DE ABERTURA

21/01/1988

NOME EMPRESARIAL

IGREJA DO EVANGElHO QUADRANGULAR
T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

C

DA NACIONAL DE EVANGELIZACAO

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SE.CUNO RIAS

Não lnfonnada
C001GO E DESCRi çAO DA NATUREZA JURl OICA

399-9 - OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO

I

LOGRADOURO

COMPLEMENTO

RUA FLORESTAL
CEP

I

BAIRRO/DISTRITO

88.770-'100

PRAIA DO LESSA

I

MUNICIPIO

IMARUI

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

-

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

no dia 08/12/2005 às 15:53:23 (data e hora de Brasília).

Voltar

SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui.
túalize sua pá2ina
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Inscrita
no
CNPJ
sob'
CO ,
com
sede
- - - - - - - - - - - - - - - - - . - . . , . - - - - - - - - - - - - - ' n a cidade de lmaruí,
W8 )}O - óoo , entidade sem fins lucrativos,
Estado de Santa Catarina, CEP
legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n2 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo ainda que a sede
desta entidade se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí~O de novembro de 2005.

C0

·omprovante de lnscnção e de Situação Cadastra)
ontrib uinte,
onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurrdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO OATAOEABERTURA
CADASTRAL
30/0811991

80.988.09010001..00
NOME EMPRESARIAL

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

--

1ULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

91
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUNDARIAS

NAo Informada
CÓDIGO E DESCAlçAO DA NATUREZA JURIOICA

399..9 -OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
LOGRADOURO

AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS
CEP

I

BAIRRO/DISTRITO

88.770-000

CENTRO

f NÚMERO
SIN

I

I

COMPLEMENTO

IGREJA

MUNICIPIO

IMARUI

S!TUAçAO CADASTRAL

ATIVA

--

SITUAÇ..\0 ESPECIAL

:>rovado pela Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de setembro de 200

Ü

no dia 08/12/2005 às 15:48:31 (data e hora de Brasflia).

Voltar

I

SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
tualize sua página
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IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS ~~~
Av. Gal. r. Ram. 49. FooeiFax: {48) 36434407

Cx.Posfal11· cno. CEP: 88770(,00 .. marur. se

CNPJ:al.988.f810J1.00
ATA N° 001/2005

e

e

No primeiro dia do mês de março de 2005, reuniram-se no templo da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus, sito à Av. Governador Celso Ramos, 49, Centro de Imaru1, SC, a diretoria da Igreja e demais
membros para lUila Assembléia Geral Ordinária, confonne prévia convocação feita pelo Pastor Presidente
João Costa Pereira, para a eleição da nova diretoria, leitura do exercício financeiro do ano de dois mil e
quatro e tratar assWltos pertinentes a obra de Deus. Após o período devocional e constatando-se quorum
legal, às vinte horas, deu-se por aberta a sessão. Ato contínuo o Presidente passou a palavra ao 1° Secretário
Ev. Valdeci P. Duarte para fazer a leitura da ata de N° 03/2004 que foi aprovada mediante proposta do Ev.
Airton Luciano R. Gonçalves. Na oportunidade seguinte o Pastor Presidente passou a palavra ao secretário
executivo da Igreja Ev. Eliezer do Canto Pereira, fazendo este a leitura do movimento financeiro do ano dois
mil e quatro, sendo que após lido e proposta a aprovação pelo Ev. José Ubiratan de Amorim foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Em seguida foi da a palavra ao Ev. José Ubiratan para fazer pronunciamento em
nome do conselho fiscal, visto terem os membros do conselho fiscal, juntamente com membros da diretoria
da Igreja participado de uma reunião de prestação de contas, não constatando-se nenhuma irregularidade no
movimento contábil da Igreja, estando tudo dentro dos conformes legais. Ato contínuo foi dado
oportunidade aos membros da atual diretoria e conselho fiscal, sendo que os mesmos agradeceram os innãos
pela confiança prestada à eles durante o período de gestão e ao mesmo tempo puseram seus cargos à
disposição. Na sequência o Ev. Airton Luciano R Gonçalves propôs um voto de agradecimento a diretoria
que exerceu suas funções no ano de dois mil e quatro. Em seguida foi eleita a nova diretoria, ficando assim
constituída: Presidente: Pastor João Costa Pereira; Primeiro Vice-Presidente: Pb. Brás Guterro; Segundo
Vice-Presidente: Pb. Silvio E. Felipe; Primeiro Secretário: Ev. Valdeci Parize Duarte; Segundo Secretário:
Pb. Clésio Luiz da Silva; Primeiro Tesoureiro: Pb. Rosimário J. Felipe; Segundo Tesoureiro: Pb. Emane de
S. Moraes. Conselho Fiscal: Ev. José Ubiratan de Arnorim, Pb. Valdir ·
Pb..Salésio ereira. Nada
mais havendo a tratar eu, primeiro secretário lavrei a presente ata qu ~~~i evidamente
.
ans:n~~..assmada.
COftn~ c~' f' 'WIG~

'
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2° Secretário: E
sio Luiz da Silva
RG: 20R-1.733.222 .CPF: 579.356.619-87
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!35 Jtn. 8 59 I o · 1

.Llv. (~ov. Ccf·v.J ~5. 5//1!- C,e,t4r;
• na cidade de lmaruí,
Estado de Santa Catarina, êEP
:18'-:t} o
- (l(}(J , entidade sem fins lucrativos,
legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,

que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo ainda que a sede
desta entidade se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Imaruí,..2Q. de novembro de 2005.

lD

assinatura dÓ re~7tante legal da entidade que manifesta o seu apoio

Nome d~ representante_ legal: -=-f=-=d'-.J+==~c~·~f,_,_Vlt.._.1..,.a_
CPF: b18 .J9 l-. 5í.i9 -53
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:omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
ontribufnte,
onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurldica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF a sua atuanzação cadastraL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEAB ERTURA
CADASTRAL
09/03/1 994
li(.

--

.ôMPRESARIAl

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA M DE IMARUI

. . . ltV\11:'
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASlA)

~

~

Wln~~"-~--

AS PREMI

t.{JNt t:.?\r

1. ••

·~ ,

CÓDIGO E OESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAl

91.99-6.00 -Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente

v'

V"'\1

CODIGO E OESCRIÇÂO DAS ATIVIDADES ECONÔMICA S SECUNDÁRIAS

Nao Informada

\

CÓDIGO E DESCRIÇÁO DA NATUREZA JURl otel\

399-9 -OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO

'

LOGRADOURO

PRACA GETULIO VARGAS
CEP

88.770.000

I

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

I

COMPLEMENTO

m

I

I
I
I

"

CASA

I

MUNICIPIO

_IMARUI

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA OA SITUACAO CADASTRAL

ATIVA

0311112006

I

~~SITUAÇÃO ESPECIAL

orovado pela Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de setembro de 2005.
11itido no dia 08/12/2005 às 15:40:39 (data e hora de Brasflia).

Voltar

SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
tualize sua página
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, na ctdade de lmaru1,
Estado de Santa Catarina, CEP
-f 8 ] ;. o
- o o , entidade sem fins lucrativos,
legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo ainda que a sede
desta entidade se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
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Imaruí,.dQ_ de novembro de 2005.

· =tl~to>L·_;J?:.._'_E_;R..::.....;;:c.__,Nome do representante legal: __LE_ /l.:._
CPF: gg Y 8.L 5
f - :t 2

r:f!..

-"--_C_c.O~---=-.;:t?_..:'\_::;t:::_-~
..;__

1-....!:....Vôt-=..

--

SERVÇO P\aro FECfl(.
t.htn~~.-.
C'l"l· I) ~IN,

C()tlt~

~~UT

1G11

:ompro•~nte de Inscrição e

J'

de Situação Cadastral

~·

ontribuinte,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
78.624.889/0001-75

I

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇ lO DATA DE ABERTURA
;:.:; r'l n,,..' ..~~.CADASTRAL
FEa.tt
u

SOCIEDADE RECREATIVA VINTE E SETE DE AGOSTO
TITUlO 00 ESTABElECIMENTO (NOME OE FANTASIA)

~E OESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

/

--

. -ATIVIDADES DESPORTIVAS

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

Não lnfonnada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO

"

COMPl EMENTO

RUA NEREU RAMOS
IBAIRROIOISTRITO

CENTRO

1...~" '~-'-'~---~-~~-------------a' I

~S~IT~UA~
Ç~ÃO~
CA~O~AS=T~RA~l-------------------------------------,

ATIVA

rc

DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL

0311112005

I

~ SIT uAÇlo ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAl

,rovado pela Instrução Normativa RFB

l1i

I
I

(_

I

lOGRADOURO

CEP

I

Z 9 tfilT 10 IZ

SO_Bl:VlSA

88.770-GOO

- I

c;.o.d'[Rf Ct'\i O~

NOME EMPRESARIAL

-92.r

............... -f'.

n° 568, de 8 de setembro de 2005 .

o dia 08/12/2005 às 15:35:11 (data e hora de Brasflia).
Voltar

SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cl.ique aqui .

tualize :;ua pagina

-~-

c(~

~ '?

,'

7~?\ ~
v {'(' ~

~ ......:r

onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à \
RF a sua atualização cadastral.

NUMERO OE INSCRI~O

o,ao..

~S

C)

! · s~~,

- ·I

....

,.

...

.... .

.. ..

.

'

.

,t. •'

.... .. . '

.

.

.... ·.•r . ....
..... ~·

·.>

l'

·-~.··

"E··---.. ·----

r

t"MBRANCoJ

---··--- -------··----- -

-----·--- ----.

----1-9l-1tn1-·-

·------ -· -·..-- ...... -------- ----- -----..---- --. ·---- . --·-- ----- - -·-- -- ···--- ··- -·-·· ·--- --- _______ _________ -. -- - . . . .--..,

-

----- - ---------·....------·--·--- ·-· .
"- ----·--·--··------~~- ~-- -·- ··- -·A-lJ T-H-1

8

- - - ----------·--------·-----'·
------------- ------···-----·--- -·-·--(;;7·'--- ________ . _ ____ -· ·-···---------·-··--- --

------- ..

-~---·-----------··---------·

! E·M--BR,~-fo.
h,l.~
,,l"t!'\1
...

'>): • •

..

'-'r---···---···-..·-------···-----· - ··---·-

~.::.

,-.

.....,

·-·)
-·
0'\
41:.";,~/ '"'-~-~..,
õ~-

MANIFESTAÇÃO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E

Ex:dy; cL
Insc ·

no

soo

U

;·

km(;([OO tfu u.slcq,(k'!idos c& JvwrU& ~

l Vlu .:;;u:.a'v c

.CNPJ

COMUNITÁRIA~~-c~

n2

o

; S'S J'- s "'' .,..

,

'O . {dO. 0 53 I oeo..1 - 60 ,
com
sede
, d;;,~ -P_p r"' :
.l•
,, u..Y ·H ·S- Cet.-ti ~ ~cidade de lmarui,
~x (f i f. o
- ooc::> , entidade sem fins lucrativos,
Estad
arina, CEP
legalmente constituídã e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
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legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subítem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo ainda que a sede
desta entidade se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ATA DE POSSE DA DIRETORIA

e
•

Às oito horas do dia desesseis de novembro de dois mil e quatro, iniciou-se a solenidad~ de posse da
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, bem como seus suplentes, eleitos em ~O de
outubro <;ie dois mil e quatro. Aberto os trabalhos , com a presença dos senhores Édisson Vagner
Rodrigues, vigilante sanitário e Dr. Airto Aurino Fernandes , médico neste município. A senhora Maria
de Fátima Silvino, Presidenta desta Entidade, declarou que a Diretoria eleita deveria tomar posse para
o triênio a contar desta data. Na oportunidade a senhora Presidenta convidou a todos os membros da
chapa eleita para prestarem solenidade ao compromisso de respeitarem o exercício do mandato, à
Constituição, às leis vigentes e aos Estatutos Sociais desta Entidade, tendo os senhores eleitos
assinado o termc que continha c compromisso acima. A seguir, a senhora Presidenta convidou o
senhor Dr. Airto Aurino Fernandes para dar posse aos cargos da Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegado Representante ao Conselho da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA (FAESC), bem como seus respectivos suplentes. O Sr. Dr. Aírto Auríno Fernandes,
médico neste município, solicitou que ,se levantasse cada membro empossado, sendo para
DIRETORIA, EFETIVOS : MARIA DE FATIMA SILVINO, PAULO DA SILVA PACHECO e LUIZ
ANTÔN\0 SABINO; SUPLENTES: MARTINHO ELLER, PAULO \NESTRUPP E RICARDO JOSÉ
ELLER~ PARA CONSELHO FISCAL, EFETIVOS: GETÚLIO VIEIRA RODRIGUES, MARIA DE
LOURDES COSTA SILVINO E ADEMIR DE SOUSA LIMA; SUPLENTE: LUIZ PEDRO SILVINO,
MARLEI CONSTANTINO DE SOUZA E ARINO MANOEL DE CARVALHO, PARA DELEGADOS
RESENTANTES: MARIA DE FÁTIMA SILVINO E PAULO DA SILVA PACHECO aplaudidos pelos
presentes. A seguir o Sr. Dr. Airto Aurino Fernandes, congratulou-se com os empossados
conclamando a todos , que despendesse o melhor de si para o fiel cumprimento do mandato ora
confiado pelo quadro social da Entidade. A seguir a senhcra Presidenta declarou livre a palavra, tendo
usado dela o Sr. Paulc da SHva Pacheco, secretário, que em rápidas palavras saudou os eleitos.
Encerrando os trabalhos às 10:00 horas, a senhora Presidenta mandou que fosse !aviada a Ata por
mim, Paulo da Silva Pacheco, secretário, que vai assinada pela Diretoria emP-ossada.
!IER\IÇO f!Üau:o FEil:t4.
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PARTICIPAÇÃO
Ilustríssima St'. Isabel Maria da Silva Vieira
Digníssima Presidente da Associação Cultural Comunitária de Comunicação
Imaruiense
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°, Centro- Imaruí/SC
Prezada Senhora

.

'

Tendo em vista o fato de estarmos juntamente concorrendo ao aviso de
habilitação O112005 nesta cidade, gostaríamos de colocar a disposição a nossa
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, para uma
participação irrestrita para a vossa Associação Cultural Comunitária de
Comunicação Imaruiense, caso venhamos a ser contemplado nesse processo de
habilita ão.
lq~ ~~
'((. íà
o0' ~o
(1<-h

~('

PARTICIPAÇÃO
Ilustríssimo St'. João Batista Corrêa
Digníssimo Presidente da Associação Beneficente Cultural Voz de Imaruí
Rua Antônio Bez, s/n° ~ Centro - Imaruí/SC
Prezado Senhor

e habilitação
Tendo em vista o fato de estarmos juntamente concorrendo ao aviso de
O1/2005 nesta cidade, gostaríamos de colocar a disposição a nossa
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, para uma
participação irrestrita para a vossa Associação Beneficente Cultural Voz de
Imaruí, caso venhamos a ser contemplado nesse processo de habilitação.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (a baixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
ia ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
~adiodifusão

Comunitária.

Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abai:x()-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n9 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo--assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n9 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
~adiodifusão Comunitária.
Aftnnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo*assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 112004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afmnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004. demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
01
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

•
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados ·estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós. abaixo-assinados. nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n 2 1/2004. demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n~ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo.assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
OI

I

NOME LEGIVEL

l ' ' ' v •··-·wvLv..!

• Ju~

IDENTIDADE

-

02
03

-

Oq
- _lv·•

05
-

06

-

07

08
09

-

lO

-li
-

12
-

13

-

14
15
-

16

17
18
19

-

20

·--

··-·•

-.J •

·~u~c '

(tii Hkk(;f

0 ' "...,..-"'llt.'l

~ y·~e -

.,-v,..,-,

1..... ..

7t?'ff.::-F~r'G«-'lbl v ~- v...-

~----

- -

1"'""'.,_.. ....,-

'-&<...-v,_..., .... ..,.

'""'"

I/1 Jf 7'"'

,~--·~ ....~ ~-,-- · -"('v

-

..... -

y - .r r- ...._.. ...

'l:or"v7~ '" ''-'"'~;/'""'""' ...vif"~ ~ú.L..c.>
V,·' I•"......,'>C' .., -v -

('t'C f .r- 0{"""~·

e

e

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixG-assinado)
Nós. abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n2 l/2004. demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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NOME LEG[VEL
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n 9 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 J/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
.adiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós. abaixo~assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n 2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
ja ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total" apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
OI

02
03

04

os
06
07

08
09
10

12

13
14

15

16
17

18

19

20

'

-e

e

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n 2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comurútária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo~assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANlFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subítem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar ng 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Servíço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.

e

e

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo·assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Rad.iodi fusão Com unitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço .
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo.assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comurútária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXlMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
01

02
03

04
05

06
07

08
09
10

11
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13
14

15
16

17
18
19

20
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo·assinado)
Nós, abaixo-assinados. nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar ng 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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02
03

04
05

f 06
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09
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17
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19
20
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complem.entar nº 112004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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04

05
06

07
08

09
10
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14
15
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n9 112004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
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f-=-::--+~~CÇL.--M;..._~~~--~-----l;ç:_:..f:.+-"-/->tt::J.,C......+-...f.14.,4<!....1:.:.__,~1?fJ'!~~~:l...l.ú:..!_~~l-r':L...C!Jr..-..L~..ta...!E!:.,,;;;;...~,Jek.~,.-(,..L..L-(!;a.4~~ f-(~.O ·O[i'()
09
~~ Y10. c.a.:;
10

~1-1-C -co:.

·e

e

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Comp1ementar nº 112004. demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.

•.

•

e
'

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
la ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Setviço de
{adiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
No
01

IDENTIDADE
C:i5-~l/.

02

";cEfCpl_ tPI?4vJ/> I.

03

04

os
06

07

08

09
10

I

-

<.,)

v

C.., l(.?

I

v l -J.liVvc- ' - I

~/"&//tA

1..)

~/.J .

,Pl (/.)..)

.... -

1(- s: .7 /?L\.00

<:_j'C/ó'l?.

{4

•

/Mv\/~[41-

tS (V

dé'1f"..V.c-v'VI~

)

) I.U~IJ;,I / ' ! .. \

.

•

if(.)!..U?-1~.

"\.

li
12
13
14

15
16
17

18
~,,

19

w

(/1

/

e
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar r/1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.

1{ } 71 ? •, '-~e~>r qz... >ffr~;?t. te(? . r J r ri-rv .,..~v v·-~
· - v / 2,:6 /I/
~ft47·~~~~,.i-;·
tJ
~
. . . ~ v·
~··: . ., <..,~_.----------------------------------~------------~~----------------------------------------·~--.. ~~ ~
o.a.

.....

•

t

4C ' .

"' 1

•

ti•

(.}J

~o

~

0e:>~u(\-.;

•

•

ANEXO 06- MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo--assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma CompJementar nº 112004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
Ja /j_s~,n"~f{u c;"c""S
r"M.,/c Cu.f{c< f4 {e U{c%, f'~a4( ;!'I mor ttQ /S1 c~"{ ntC (denominação da entidade requerente), que tem por
nteresse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

8evzc/,

Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
N°
01

02

03

NOME LEGIVEL

J/J.J(Jl-t/LÚ~tt:!~ ·1P'::u"r, fl
"i.u.u.~O rf.P iiJI.t/jJ:J . ~-n1,a

u;..LlJ .t~ "ttdm n..~ l- t.O. .IQJJYrj,f.j)

04

IDENTIDADE
t) IR

{

ENDEREÇO /CEP

.J-36 0/1 ~- -~lr~ -~-~ c.:t~'J.u./J. '0€>1-1-0·- CC()

_ASSINATURJ

IM~c:~L<

_ . ~ ,7
'
C'-ü:~..v'lo,
/\d "VO().
I

Á

LLtfJ61..·ttfl-9 t? 1ri..ao~lbrlun .f'i1Q. C.Ín,ALI}.~ Sft>f.J.G -000 ·.)12-,'J.~vPr&·5-L.(~~
3.6 ~L{ 6S.o 1tR. 1~ 1 ~ n..cWt td.u.CA('i 19-. c:. 'in.cuifr '611·1-7o- oco :Y..~xu;. t4Y,.:'!).. ·~~-~

05
06
07

08
09
10

\~

li

12
13

'

14

~'
I_

'\~

i f ~

~~-s

15

g

~ -! ~~·

16

_,

o~·~

17

18
19

;::;

lG er
(

20
_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _.L__ _ _ _ _ _ _ _ _

f

li!"~

.
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~
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1
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M!NISTÊRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secreuria de Serviços
de comunica(;to Uetrõnica

I

'.

\rt,.,.l~
~

;':

;\.
I .

I

_ l \ /

\ t

J
v'

\

1

,_.

Consul tas/ Relat6rros

IJtHitàrlos

Processo de Autorllação

1

-.f.\
t

Sobt~

Sa i r

Processo de Autorização • An~!~~--T~..fD.~ça 1
Identificação do Processo

Número

53000.040302/05

Localidade/U F

Imarui/SC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL Ai"lOR AO PRÓXIt-10

Entidade

- - - - -20-

Aviso
Publicação

01/01/2000

Prazo

15/02/2000

Canal

285

-

e .oordenadas e DistânciaS
Proposta
(A)
2852047

Latitude
Longitude

48W4838

Aviso {C) 1 a 4 e 19

IBGE (B)

Distâ
1

2852029

1.

48W4912

Relação de concorrentes (d < = 4000 m)

~~~a

das ~·o
~f r.~ o ()IW',fpt

'Unistn

~fUT lOll

-

NumProcesso

Distancia (m)

Status

53000.007318/06

530.0

EMA

53740.002300/99

630.0

EMA

Processo

Lote

Municiplo

:C

UF

Distancia

Status

l.Entregou documentaçlo tempestivamente?
~ Sim

r

Não

2.Endereço da Antena Proposta
-~-.

I Rua DaviJ Gonçalves, n° 93 - Centro.

2.1. Endereço do Studio

Rua ~avil Gc;nçalves.~ n° 93 .~ Cent~.·

.......--.-

4.Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

fi VIÁVEL

(

EXL

( DEP

( IND

r ACO

(OUTROS

6.A estaçio situa-se em município de Faixa de Fronteira?
í Sim

ci Nao

7. Declaraçio do representante legal da entidade relativa ao item 6.7, IX da Norma 02/98,
(i Sim

("Não

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

r Sim

[RadCom]

r

Não

Página 1 de .2

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

r

r

Sim

Não

......

~9~

~

F!í!.: .J

lO. Endereço da Sede Administrativa da Emissora

""'l:l

...)

z_;? '(':.::l

~-··
!{
$]
ll.Este endereço está sediado na área da comunididade para qual a emissora pretende prestar o)~ .,.~')

~Rltb'~::a:

Rua Capit:io Jerônimo L. Bittencurt, S/N° - Centro.

;s•

serviço

r

r

Si m

Não

r

'3 -

I ndeterminado

12.Concluslio Geral (Parecer Técnico)
Tecnicamente viável. Pedir projeto técnico quando juridicamente regular e instruído.

-

-~
....
-

Apresentou a documentação solicitada Inicialmente, ou seja, subitem 7.1, alíneas "m", "n" e "o".

****

Tem concorrente (Cone SOB).

Nome do(a) Engenheiro(a)
Ana Silva

I VOLTAR

CONFIRMAR

-·

SEJMÇO M.ICO ._EW.

Minis~~ das~--
CONFERE Crtl O ~«

[RadComJ
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS ~E RADIODIFUSÃO

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
de _ __..;1_ __:1200

Referente Oficio na

- - - --'/0 /SSRJDOUL -MC

Processo n o

~ . OOV . n qO .3V?

:-)

D .C

. Locaii·dade:

k.
(

f-.~~. ._. .I

$.c_

G..Jk'- a i ~-; ~ Lc.~~"~ l"''~ Oo?A~t~mv

) Única entidade no locaUbairro /ou com concorrentes: U

;

arquivado, LJem análise, LJem exigência, U

instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

•

(L_) Cumpridas integralmente- Processo instruído ( 1a Fase)
L_) Cumpridas parcialment~, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
L...J Cumpridas integralmente - Processo instruído (2a Fase) -ENTIDADE HABILITADA

Brasflia, ~

+ I n.'i'/2006

FANTASIA:

EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
L_) Cumpridas integralmente.
(__) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:

SEDE:________________

__:~--------------------~------------------------

_____________

Observações:

'·

•

__:~--------------------------------------------

.· .

DIRETORIA:

Brasflia,

---- -'\1200~

l

Analista responsável;___________+-----------

MINISTÉRIO DAS COMUNIC
Secret01ria de Serviços
de Comúnlcclç~o Eletrõniu
l

Pro<!~s~Õ çle Autorização·

•.

Coosl.J I tas/ Re la tó rios

.......,.. .,. -·
'

~~

Identificação do Processo

j Núme_r_o _ _ _ _ _ _ _ _ _! 53000.040302/05
: Localidade/UF

li-I- m
_a_r_u_i/_S_C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....,._~~...,.-c--'(i•~r,..;

[-E-n-tld- ad·; · - - - - - - - -

.~

.-------·---------!

Aviso

20

l 27/10/2005

· Publicação
!_Prazo

f

I Canal

L _ _ _ _ ......,,__ ...... - - - - - · - - - - - ·

er

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

l 11/12/2005
285
-------·--·---I

___ j

1.A Entidade é uma:

l

~

Fundação

. -

..

!

(e Associação Comunitária
r~.~~ se Aplica
~-================~======~==================================~~~

.

:

2.Requerimento de Solicitação?

<i Sim

r

Não

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

<e

Sim

~I

r Não

4.0 Estatuto e Atas estão registrados no órgão competente?

lf~=•=Sim===r==Nã=o================================~~======~~~
....Os Estatutos ou Atos Constitutivos da entidade atendem o Art 110 da lei no 9.612?

r Não

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

r

Sim

(' Não

:I

(i

Não se Aplica

--

<i Sim

!I
RadCom]

r

M

====================================================~

7.Manifestações de apolo à iniciativa, formulada por entidades associativas e comunitárias,
legalmente constituídas e sediadas na área pretendida para a prestação do Serviço ou, no caso de
localidades cuja área urbana estiver circunscrita a um cfrculo com raio menor ou igual a 3,5 Km,
sediadas na área urbana da localidade, firmada por pessoas naturais ou jurídicas que tenham
residência, domicilio ou sede nessas áreas, devidamente comprovada?

~ I

~I

Não

==========

~I
Página 1 de 2

S.Decfaração, assinada pelo representante legal, constando, se for o caso, a denominação de
da entidade?

r

, <i Sim

Não

~.=...__--·--:;';:,..

·~c,.~
... ..
, •

&"(..
/

~

/

•

•

-~-.....

..

..~

-

.......,

-..

?~

~"':

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

r

!

,I"',. --: !e Sim

Não

~I

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

r

1 Ci Sim

Não

..

··&11~ ~~111,

-· --

r

Sim

~F'ERE

Não

1 oo.7s6.6-45/0001-s9

.

.

Ma ndato.~~!l.2.~--··-·---·J

Validade.[~/11/2207 J

Nome do Dirigente
Geraldo

CPF

Antunes-~ ~;

!: n I!

Cléslo Luiz ~a-~
Silva Júnior~

i
I

I

111~111."111 =1'111
ICI!.I

Osiel Pereira~ !
Marques
1

O

Cargo

t:j I ooo.ooo.ooo-oo I

:~,lL____-=--"='_:_

; ü

~I

-r i

i

I 222.222.222-2u l

ll...o.o; ,

.... i

...

12.Quadro Diretivo da Associação ou Fundação

1

C('lJ O ~..IH.

2 9tT 2012

~

#

"'11

- -

Winistétio (tas ~......

ll.No de Inscrição no CNPJ(CGC)?

r.

Diretor

Geral ~

l

Maioridade I
Emancipação

~

Declaração Fiel
Cumprimento

~

!Sim

mJ

s

~-

lstm

l§l

[!J

ISim

:at ll slm

I

....

t.,

Naclo •
nalldade
I

Dir
• 1
Admlnistrativ ~ · !Sim
..,.
o
Dir de
Operações

1±.1

lstm

a

I

Blj

!Sim

r----==--~

-

~I

-

13.Conclusao da Análise

I

Analisando o referido processo verificou-se que a entidade deverá encaminhar ata de desttuição do cargo
de Diretor do Conselho de Programação, tendo em vista que esse cargo não está descrito no artigo 12 do
estatuto social e a relação de associados conforme a norma n° 01/2004

Analista
VOLTAR

RadCom]

I

~

'{i)

~~~ ~ ~~

: I Rs 35
.•

tpntas ~~ ,~

'J ITu.~!~na

..•.

··-·. .•

-

.

-

..1

I CONFIRMAR
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVlÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVlÇOS
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"- 3° andar -anexo oeste- sala 300 - 70044-900- Brasüia/DF
Fone: (61) 311-6890- Fax: (61) 311-6617

Oficio n°

.z S C1 ~ .. Ô/2006/RADCOMJDOS/SSCE-MC

Brasília,
Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencour, sino- Centro , Cx Postal 1 L
88.770- 000-Imatruí/SC

26

de maio de 2006.

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
_ •
. a ana'1.1se reat•tzada no processo n.o 53 ~~-~Ç)_
..El.i.H.
t•d
Tendo em vtsta
~iQ~-lo a 1 ade de
Jmaruí/SC, no qual essa Entidade requer autorização para execu fOtomfSM!Irr~61lfdK diodifusão
ComWlitária e considerando a documentação já apresentada pelare uerenp solicitamos V.sa que
sejam enviados os seguintes documentos:
1~ OUT 1011
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:

-

-

1) Apresentar a destituição do cargo de Dir. do Conselho de Programações, através
ata devidamente registrada, pois esse cargo não está descrito no art. 12 do Estatuto Social.

de

ép ·

~r; 1\

2) relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais, com o número do'~. ~
CPF, número do documento de identidade e órgão expedidor e endereço de residência ou domicílio, ·
bem como de todos os associados pessoas jurídicas, com o número do CNPJ, número de registro no '/) ·-y..
órgão competente e endereço da sede, conforme disposto no subitem 7 .1, alínea "d.. da Norma \ ·)·
Complementar O1/2004;

8:;

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 fonnal 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 01/2004.

---

SON L. B. FERREIRA
Serviços de Comunicação Eletrônica

lc-Proc.N° 53000.040302/05-RADCOMDOS/SSCE-MC

~

Robson Souza d Si! .
,
RG: 4.520.255 a va. o?. .fttfidk-

<;:..f

Jlo.

Ilda de Jesus Silveira· J2d_.~ ~fetill~ ?a~~M~
RG: 20R-2.383.468 ·--~~;vv~Q~,~F-JlJ..L-9~~/}:~~~---Mirian Pereira M

Ô..

·~

·• na/

RG: 20R 238847-fques Nothen: c _lli!.Óro 1_; . .1!3

.

Silvio Eliziário Felip .
RG: 20R-153.487 o;:_

_ ;·~

18 .""'v-v:

~ ~.
.!?

'
--Y1..L~

~~~~~~--~~~~--------
\L A PEREIRA· 2 Tabeliã
7

6R SIL1AN0 MACIEL PC.REIRA )
5
G\0 HE.NRIOUE. OA ROSA
Tab SlitlSIHU\05
K RI NA PEREIRA OA ROSP..
ARA REGINA PAULINO DE Mi>.TOS \ Esc
AO\Ot'-11

C.t.t~DOSG SCAINI

J

Nol~naís

,

REPUBLICA FEDERATIVA DO

BRA~.;;.s

.:~

c

·i:·oo.,_
o. ~.
.
..,.. \""'L- v :;

Estado de Santa Catarina
. , .
d
I
,
Comarca e MunJ..Cl.pl..O e
maruJ..

.

I

r

·()\S':filfu

c

l

I

_y-·

~

)i

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS 1 ç.\:. \:·~~,//.-'/<' , "' .
Laide Florentino Eghert - Oficial Designada
~~O C~;~~V~e,'\'t ú'{;,

~:.2 ~r...S;jlil<<C1 ~9 9-~ Ó
a: \T'' ll J:. ~C
~"i. ~
~ "\v-~,,~'\"~ <:f\\\e' ;;;

RUA: ANTONIO BITTENCOURT CAPANEHA., 935 - CEP: 88.770-000

,.,..,..,ni' ( )
.......~
se
(0**48) 643-0372

CENTRO -

Fone:

2

.....~\,..v y_<;."' ~ õ,o ~~'\Ç:. ~

<t.l

·a ~~.»-~<:.~w-oé.
9(J<:I-~c:. ~

....-:

~

?'o

~1\.)'

~ ~...

Ç:.'l~ ~\

~

~ '

~:~·~~

CERTIDAO

CERTIFICO a quem interessar, que registrei hoje em data de (14)
quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e seis {2.006), no livro de registros de Pessoas Jurídicas n°

A/09, folhas 04, sob o n° 632, a Ata n° 003/006, aos vinte e um de junho de dois mil e seis, reuniram-se na
sede da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO, localizada a
rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt SJN ,centro da cidade de lmaruí, Santa Catarina. os associados

desta para Assembléia Geral Extraordinária com o
Ministério das Comunicações através do oficio n
recebido pelo presidente desta associação Sr. Gerald
explicar aos presentes as solicitações feitas através

~"'1!,s~

de cargo solicitada pelo

=~iilf~S/

DCOM/DOS/SSCE-MC,

· ·

~tffJe~'lS 'Pf.:~~en e fez uso da palavra para
ofíéld.ll!a11dl Apó o término da explicação,

o Sr. Geraldo repassou aos associados a cópia do m dela de
cometido na nomeação do cargo de Diretor do Canse

ido. Foi e tão analisado o equivoco

e-Pro ramações, no qual deveria referir-se

a Diretor do Conselho Comunitário. Foi votada então a destituição do Cargo de Diretor do Conselho
de Programação e a Instituição do Cargo de Diretor do Conselho Comunitário, sendo ambas
aprovadas por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, foi encerrada esta assembléia geral com a
assinatura desta ata por todos os associados presentes: GERALDO ANTUNES - Diretor geral;
CLÉSIO LUIZ DA SILVA JUNIOR- Diretor Administrativo; OSIEL PEREIRA MARQUES- Diretor de
Operações; ERNANI SOUZA MORAES - Diretor de Conselho Comunitário; ANTONIO JOÃO
RODRIGUES, VILMA MARIA DE AMORIM, DORLI SEBASTIÃO PEREIRA, HAMILTON GOMES
~~SÉ VIEIRA, ANA MARIA DA SILVA FERNANDES, SARA CRISTINE DA SILVA,

ENTO PEREIRA, JULIANO SERAFIM, ROBSON SOUZA DA
S SILVEIRA, M RIAN PEREIRA MARQUES NOTHEN e SILVIO ELIZIÁRIO

Art. I o ~ A Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, doravante
denominada ABCEAP, é uma entidade civil de direito privado, sem fms lucrativos, de
duração indeterminada , de caráter cultural e social, de gestão comunitária, composta por
número ilimitado de associados e constituída pela união de moradores e representantes de
ntidades da comtmidade atendida, para fins não econômicos, do Município de Imaruí,
<'tado de Santa Catarin~ com sede, na Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/nCentro.
Parágrafo Único- A ABCEAP utilizará como denominação fantasia Imaruí FM e reger-se-á
pelas disposições deste estatuto e pelas leis vigentes n
· ·
··
Art.2°- A Associação Beneficente Cultural e Ed c~M ~ Próximo tem por
objetivo EXECUTAR SERVIÇO DE RADIODIFUS· Mfmr~
, bem como:
I - beneficiar a comunidade com vistas a :
2 9 ! 701Z
a) Dar oportunidade a difusão de ideias, elementos d cultur
adições hábitos sociais da
comtmidade;
b) oferecer mecanismos à formação e integração da - -uni ade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social;
c) prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre
que necessário;
) contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e
radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
e) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais
acessível possível
li- respeitar e atender aos seguintes princípios:
a) preferência das fmalidades educ~tivas, artísticas, culturais e informativas em beneficio do
desenvolvimento geral da comunidade;
b) promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da integração dos
membros da comunidade atendida;
c) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração dos
membros da comunidade atendida;
d) não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicção políticoideológico-partidário e condição social nas relações comtmitárias;
§ 1o 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;

Será obrigatória a pluralidade de opiniões ç versão, de fom1a simultânea 1!111 matérias
pnll?mic<Js, na pmgramação opinativa e informativa, divulgando. sempre. as diferentes
imerprctaçôes relativas aos fatos noticiados:
~3" Qualquer cidadão da comunidade beneficiada tera direito a emitir opiniões sobre
quaisquer assuntos abordados na programação da enussora., bem t:omo manifestar idéia-;.
propostas, sugestôes, reclamações ou reivindi~ações . devendo apenas observar o momento
adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado à direção responsável
pelu Radio Comunitária.
An. 3'' - Os <.llrigentes e associados não responderão. nt:m mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações contraídas pt:la Entidade, ressalvados os casos em qut: os dirigentes responderão
por comprovada culpa no desempenho de suas funções.
Art 4°- A receita da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
... ~rú utilizada, única e exclusivamente, para a consecução de suas finalidades institucionais e
não será admitida a remuneração de seus dirigentes pelo exercício de suas funções, bem
~omo a distribuição de lucros (sobras), dividendos, vantagens ou bonificações a 4ualquer dos
!'>eu ~ associados ou dirigentes .
~2"

•

11- DOS ASSOClADOS ·

5" . Serão admitidos como associados as pessoas tlsicas e jurídicas que tenham
pret!nch1do fonnu1ário próprto e admitjdas em Assembtéia Geral, com residência ou sede
n~s te MunicípiO, dt:sde que se comprometam a r~speitar e cumprir as disposições deste

\..

l: statLno

Art. 6'' - A Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próxi'l,\Õ'sã;á?,>,
" . ·t ·
composta pt:las seguintes catt:gorias dt: associados:
...,.1,,.~,
r,._,
·' v:?
·~~
l - Fundadore:. - formada por lodos aqueles que assinaram a ata de fliildação.
r' ;;"'·· ~\ 1:.~0~~ ~
.._ . {\e
;S> "'~'
11- Conrrih~l.nte!> ou Efetivos
\ ~ \}~~"'"·· ·}·1_\::~· .• ,
111- Honoranos
\ê. "M'''\. í·":.v" · ,
!\rt. 7'' - As contribuições dos associados serão reguladas em Assembleia Geral.\~~ .~•~:~:~ •·: ,_,:· ·
·-.......t:.:· .::~?.>"
Art. 8° • São dirt:itos e deveres dos associados:
a) o direito d~ votot de concorrer às eleições, podendo ser votados para cargos diretivos.
desde que atenõaí'n ao disposto no §2° do art. 12;
h) manter sua contribuição em dia, confonne estipulado pela AG.
,\rt. 9" . São passívei~ de punição temporária ou de exclusão definitiva do quadro social,
hrl\ endo justa causa., os associados que infringirem este estatuto, desde que sua transgressão
st:j a ind icada medii:lnlt:' r~querimento dirigido a diretona que, frente a procedência da
icitaçào, deverá submetê-la à Assembléia Geral, convocada especialmente para este fim.
deliberação fundamentada, assegurado o amplo dire1to de defesa do associado em
qut:stào.
~OS ORGÃOS E DF. SEll FllNCIOI'iAMENTO

An . 10
Póximo:
a)
b)
c)

. São orgão:, da Associação Bcncficcnlc Cultural e Educacional .\mor ao
Assembléia Geral:
Diretoria;
Conselho Comunitário

tr;~

~~··'·

.

-4 -as t:' :,

!~·

.,_~

OJ..?.
i:.'

A'V't\
(!'~ ·
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l' ~'~ ~\l
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Art. 11 - A Assembléia Geral, órgão máximo de deliberação da Associação Be~êficen1e .~~ ·
Cultural e Educacional Amor ao Próximo, será composta por seus associados, ~- b~tret.ã~.
ordinariamente a cada ano, no mês de fevereiro para avaliação e prestação de contas-da:'
L
Diretoria, discussão e aprovação de planos, projetos e assuntos gerais. Deverá
!
ordinariamente, ocorrer a cada dois anos! para eleição da Diretoria e do Conselho
Comunitário e extraordinariamente poderá ser convocada para destituição dos dirigentes e
I
II
alteração estatutária, respeitando-se o disposto no § 1°.
\
§ 1o - A AG poderá ser convocada extraordinariamente pela maioria da diretoria, por wn
terço dos associados fundadores ou, no mínimo, um quinto dos associados (colaboradores ou
efetivos), para discussão e decisão relativa a assuntos de interesse geral. Quando a
deliberação se relacionar a destituição de dirigentes ou alteração estatutária será exigido o l.
voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia especiahnente convocada para esse
fun, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos
associados, ou com pelo menos de um terço nas convocações seguintes.
o - A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de oito dias, através de edital
ot. ~omunicado afixado na sede da ABCEAP e estúdio, bem como na sede das entidades que
compõem o Conselho Comunitário e com divulgação através de pelo menos quatro chamadas
hora,
diárias
_ durante a programação da emissora, devendo conter data,.,....._
... local e pauta da
reumao.
SEJM;I) fiÚIUCO ~Ea::MI
§3° - A AG deliberará em primeira convocação somente co · · ~ os associados
aptos a votar e, em segunda convocação, trinta minuto ?ros com qualq er número de
associados aptos a votar, respeitadas as disposições dispos no~ T 701Z
§4°- A AG convocada para fms eleitorais, alienação de be s imó is ou móv is ou extinção
da entidade, deverá ser convocada com trinta dias de ant cedên ·a e, delib ará conforme
este estatuto, mediante voto dos associados em dia com suas ob ·gações sociais filiados a
pelo menos seis meses, respeitadas as disposições dispostas no §1°.
Art. 12 - A Diretoria da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo, órgão executivo e administrativo, será composta por um Diretor Geral, um Diretor 7__
ministrativo e um Diretor de Operações> eleitos em Assembléia Geral para üm mandato de
..; anos, permitida a reeleição.
§ 1o - A Diretoria da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
poderá ser substituída, para finalização do mandato, no todo ou em parte, mediante decisão
em Assembléia Geral, respeitadas as disposições dispostas no § 1°.
§ 2°- Apenas farão parte da Diretoria brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez)
anos e maiores de 18 anos ou emancipados, cujas residências sejam situadas na ~;~~
comunidade atendida e ainda, tais dirigentes não poderão estar no exercício d&à~~(!.l'~i ~
eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou função da qual decorra foro e~ê~\~:~ ~g~!: ~
Art. 13 - São atribuições:
~ ~ 1:}<\.ú.~ ~~~~~~9\'.Q,<" ~
\(.)
-,).~~ (
.
.
_,~\P:...~~().\-)"
.d'~
. . ~F<te;o.o
·'>~~' -"'"\cro ..
I) Da D rretona:
y~ VJ"~r C
a) Administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da entidade.
'~0 ~> ~~~"''~~;~~·"'"4<~
·As
bl'.
G
·
..,..r
o '\l' ri~>~ ~ ·, '
b) Convocar as reumoes e sem etas eraiS;
-~... or;uMr:~'<~cJ"~... '
'-··
c) Representar a Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximõ'eiií
atos públicos ou internos.
d) Realizar todos atos necessários ao desenvolvimento da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo.
...

--

e) Apresentar relatório anual a Assembléia Geral, acerca do Balanço Patrimon'íal e;< o
Relatório de Atividades;
f) Prestar as contas ao fmal de cada exercício fmanceiro.
g) Desenvolver e promover o intercâmbio com a comunidade e entidades afms
h) Criar e instalar serviços e Departamentos para a realização e desenvolvimentos das
fmalidades da entidade;
i) Alienar, decidir sobre aquisição e constituir ônus sobre bens móveis e imóveis mediante
autorização da Assembléia Geral;
li) De cada dirigente:
- · '·
a) Ao Presidente compete: ~e~ssociação Beneficente Cultural e Educacional
Amor ao Próximo, passiva e ativa;i'úáicial e extrajudicialmente, coordenar e presidir as
reuniões da diretoria; assinar contratos, ajustes ou convênios de interesse da associação,
movimentar conta bancária corijunta da entidade com os demais responsáveis, votar e
deter o voto de desempate nas deliberações da diretoria e em Assembléia Geral; praticar
a todos os atos necessários à administração da entidade, organizar seus serviços e
. , Departamentos; participar e presidir às reuniões do Conselho Comunitário;
u) Ao Diretor J\dministra.tixo compete: gerir as atividades administrativas e fmanceiras 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
fl:l~
ducacional
concernentes a vida fmanceira da Associação Benefi
Amor ao Próximo, secretariar as reuniões da diretoria, ~8~ • ·s b sua guarda
os livros, atas e pareceres da entidade, bem como t
~8.mi'ê'n:t relativos a
tesouraria e secretaria, dirigir e supervisionar os serviç s d~~:\IT~ e a secretaria,
organizar e manter a escrituração do movimento econômi o fm ceiro da en ·dade;
c) Ao _Qire!_or de Qpera_ções compete: implementar e st ervis1 nar todos os aspectos
concernentes a execução do serviço de radiodifusão com
âfia'; relativamente aos seus
aspectos legais, técnicos e qualitativos, gerir e captar os recursos advindos de patrocínio
sob fonna de apoio cultural, bem como supervisionar e ter sob sua guarda todo o
patrimônio considerado no âmbito das operações relativas ao serviço de radiodifusão;
promover a integração da comunidade com o serviço prestado;
..Jt. 14 - O Conselho Comunitário, eleito em Assembléia Geral para mandato igual ao da
Diretoria, será composto por, no minimo, cinco pessoas representantes de entidades da
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 re ·
o.
interno e cumprirá as atribuições definidas pela legislação vigente sobre o ~~RI(Itt.í< .
radiodifusão comunitária, devendo periodicamente elaborar relatório resumid ~n~Qij·~~t úl-t
descrição da grade de programação, bem como sua avaliação.
~ ~~~~ ~ -~~o~~ 1 ~t%.
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IV - DAS ELEIÇÕES
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Art. 15 - As chapas para a diretoria estarão aptas, se entregues até três dias f~S.~ os
Assembléia Geral de eleição, por requerimento a Comissão eleitoral, acompanhada de
nominata completa e pelo devido expresso consentimento de seus membros bem como do
referendum de, no mínimo , um décimo de associados aptos a votar.
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§ 1° • É vedada a participação de associados em mais de uma chapa, bem como o vofo

:

1

cumulativo ou por procuração.
§2° - 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 mínin1o de vinte
por cento dos votos validos totalizados no processo eleitoral. A escoTha do critério para
contagem será decidida no início da AG.

V-DAPROGRAMAÇÃO
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 transnússões obrigatórias dos _deres Executivo, Judiciário e Legislativo, defmidas em leis. Também será vedada a cessão
· arrendamento da emissora do Serviço de Radiodifusão Comunitária ou de horários de sua
programação.

VI- DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO
Art. 17 - O Patrimônio e Receita da Associação Benefice
Amor ao Próximo será composto pelas contribuições sociai
Geral, pelas doações, auxílios e subvenções, pelos bens móve ·
juros de depósitos bancários e aplicação financeira, pelos sal
anteriores transferidos para a conta patrimonial, por valores
comunitárias, bem como por aqueles decorrentes do patrocínio
Parágrafo Único - Toda receita ou despesa deverá ser aprov
membro de seu quadro diretivo será remunerado.

..!d
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Vll- DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO

Art. 18 - Este estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, por deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, sendo exigido o
voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia, não podendo ela deliberar, em
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com pelo menos de um
terço nas convocações seguintes.
Art. 19° - A dissolução da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo ocorrerá segundo decisão de Assembléia Geral, e o remanescente de seu
patrimônio líquido, será destinado a entidade de fms não econômicos congênere, d~
'.
z , ":~ I(
Assemble1a.
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Art. 20 - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela diretoria, com ;-e$w-s0:~~~6~:4<~:) ·
V1ll -DISPOSIÇÕES FINAIS
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pelo associado que se achar prejudicado.

~ 'f\•e,IJ' •\Y.-~'...:.~1~ ....
ljo,O.;:~r 'i-f:..· .}:l~';,v ~

..

'~~c~~~~

••

f

,

'd. êfJ}\
..s, C0;,.\ ··~~

•

!~Y
(........

•F

•;> .,

\

.~..

::l'.

Art. 21 - O presente estatuto foi aprovado na AG da Associação Beneficente ;.~ulturáij~)/1
Educacional Amor ao Próximo e entra em vigor na data de sua inscrição no \~jstro..~·

pessoas jurídicas, averbando-se a este registro todas as alterações por que passar.

...._:_,...,.., ~:

Imaruí, 06 de dezembro de 2005.
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iretor Geral
CPF: 299.863.389-72
RG: 588.989
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Clésio LlliÇ a Silva J(iÍlior
Diretor Administrativo
CPF: 009.489.029-30
RG: 4.851.767-4

oil!2

Marques
Diretor de Operações
CPF: 021.730.069-32
RG: 3.823.815
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Emani Souza M'orae
Diretor do Conselho Comunitário
CPF: 312.077.319
RG: 1864408
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CERTIFICO a quem interessar possa, que registrei hoje em
data de (14) quatorze de junho de dois mil e seis (2.006), no livro de registros de Pessoas
Jurídicas n° A19, folhas 05 a 10, sob o n° 633, a 2a ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO,
denominada ABCEAP é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, de caráter cultural e social, de gestão comunitária, composta por número
ilimitado de associados e constituída pela união de moradores e representantes de entidades
da cen10Tli[da(:ie._a·
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RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS DAASSOCL4ÇÃO Bf':NEFICENTE CULTURAL E~ _:·;:
EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO
~·-,
1.
..
..· . ~
Nome:
Vilma Maria de Amorim
Sócio - Fundador
Car2o:
5.576.332
RG:
IOrgão Expedidor: SSP
392.982.219-91
CPF:
Endereço: R Vereador Eduardo Carlos Faust, s/n - Bairro: Taquaraçutuba -Imaruí/SC
88770-000
CEP:
Nome:
Cargo:
RG:

CPF:
Ender~o:

CEP:

2
Dorli Sebastião Pereira
Sócio - Fundador
5/R.l 0.24288
l Orgão Expedidor: SSP
300.160.619-34
R. Isaú L. Bittencourt, 721 - Bairro: Centro- Imaruí!SC
88770-000

3.
Nome:
Car20:
RG:

Sara Cristine da Silva
Sócio - Fundador
4.882.581-6
IÓrgão Expedidor: SSP
064.631.629-06
CPF:
R.
Antônio Rodri_IDies, 115- Bairro: Vila Paraíso- Imaruí/SC
Endereço:
88770-000
CEP:
4.
..~ a·aíCo t-f[i.HIHamilton Gomes Vieira
Nome:
'7à-i~-~~
co~'* t..t"' o,~ -Sócio - Fundador
Cargo:
IOrgão Expedidor: SSP
RG:
3.469.424
"""1' 'ln1'l
L ~IJUl LU'~
981.955.149-87
CPF:
é)
Endereço: R. Pedro Westrupp, 118 - Bairro: Centro - Imaruí/SC
88770-000
CEP:
\
5.
José Vieira
Nome:
Cargo:
Sócio - Fundador
'RG:
5R 367810
IOrgão Expedidor: SSP
454.743.549-91
CPF:
Endereço: R. Vereador Eduardo Carlos Faust, s/n- Bairro: Taquaraçutuba - lmaruí/SC
88770-000
CEP:
6.
Ana Maria da Silva Fernandes
Nome:
Sócio - Fundador
Cargo:
4.067.138
IOrgão Expedidor: SSP
RG:
753.779.699-87
CPF:
Endereço: R. Ca.Qitão Jerônimo L. de Bittencourt. 605 - Bairro: Centro- Imaruí/SC
88770-000
CEP:

- ·-

7.
Nome:
Car2o:
RG:
CPF:
Endereço:
CEP:

Antônio João Rodrigues
Sócio - Fundador
IOrgão Expedidor: SSP
374.551
507.123.069-00
R. Vereador Eduardo Carlos Faust, 302- Bairro: Taquaraçutuba -lmaruí/SC
88770-000

.

~- --

8

;.;, "~1,# -~ ,;
Antônio Felipe Alves
Sócio - Fundador
5R 1347092
RG:
IÓrgão Expedidor: SSP
507.304.609-91
CPF:
Endereço: R. Vereador Eduardo Carlos Faust, s/n- Bairro: Taquaraçutuba- Imaruí!SC
88770-000
CEP:

Nome:
Cargo:

9
João Bento Pereira
Sócio - Fundador
1.026.675.734
IOrgão Expedidor: SSP
RG:
552.395.369-53
CPF:
Ender~ço: R Vereador Eduardo Carlos Faust, s/n - Bairro: Taquaracutuba- Irnaruí/SC
88770-000
CEP:
10
Juliano Serafim
Nome:
Sócio - Fundador
Car~o:
4.012.652
IOrgão Expedidor: SSP
RG:
004.539.269-24
CPF:
Endereço: R. Vereador Eduardo Carlos Faust, s/n- Bairro: Taquaraçutuba- Imaruí/SC
88770-000
CEP:
11
Robson Souza da Silva
Nome:
Sócio - Fundador
Cargo:
..,
4.520.255
IOrgão Expedidor: SSP
RG:
~~
·.-~
038.634.459-02
CPF:
. . •".r.-_......._
Endereco: Estrada Geral Ribeirão do Imaruí. s/n - Bairro: Ribeirão do Im i~T!!làruíJS@.r-JH
v
88770-000
CEP :
12.
2 9 l\H 1Dll
((I
Ilda de Jesus Silveira
Nome:
Sócio - Fundador
Care.o:
20R-2.383.468
IOrgão Expedidor: SSP L.= RG:
715.947.109-10
CPF:
Endereço: Estrada Geral Ribeirão do Imaruí, s/n - Bairro: Ribeirão do Imaruí - Imaruí/SC
88770-000
C EP:
Nome:
Cargo:

-·

13.
Mirian Pereira Marques Nothen
Sócio -Fundador
Can~o:
20R- 2388477
Tórgão Expedidor: SSP
RG:
777.123.319-87
CPF:
Endereço: R. Vereador Eduardo Carlos Faust, s/n- Bairro: Taquaracutuba- Imarui/SC
88770-000
CEP:
14.
Silvio Elisiário Felipe
Nome:
Sócio - Fundador
Care:o:
I Orgão Expedidor: SSP
20R-153.487
RG:
252.381.089-15
CPF:
R
Vereador Eduardo Carlos Faust, s/n- Bairro: Taquaraçutuba -Imaruí/SC
Endereço:
88770-000
CEP:
Nome:

Nome:
Cargo:
RG:
CPF:
Endereço:
CEP:
Nome:
Cargo:
RG:
CPF:
Endereço:
CEP:
Nome:
Cargo:

RG:
CPF:
Endereço:
CEP:
Nome:
Cargo:

RG:
CPF:
Endereço:
CEP:
Nome:
Car~o:

RG:
CPF:
Endereço:
CEP:
Nome:
Cargo:

RG:
CPF:
Endereço:
CEP:

15
..o:
~ ~·'
~· _,.... : ':t~.
Denise Aires Silveira
Sócio - Fundador
4603879
IOrgão Expedidor: SSP
061.285.639-96
Estrada Geral Fazenda Rio das Garças, s/n - Fazenda Rio das Garças - Imaruf/SC
88770-000
16
Maria Aparecida Nunes
Sócio - Fundador
511C/3.027.907
IOrgão Expedidor: SSP
946.917.709-68
Estrada Geral Fazenda Rio das Ga~ças, s/n- Fazenda Rio das Garças - Imaruí/SC
88770-000
17.
Regina Pereira Arcênio
Sócio - Fundador
5C/3.027.362
IOrgão Expedidor: SSP
927.628.169-04
R Sovera1 Barreto, sln - Centro - Imaruí/SC
88770-000
18.
Darlan Silveira Machado
...... .,..-:--;.•&11"i:nt-~
Sócio - Fundador
~'&M d<'$ (';Yftl.. . - .·
5.233.619-0
I Orgão Expedido •~RE Cn.l o IJ"''"'...
010.227.999-32
..... llft\1
I'3fJJ' ~UOL
R. Soveral Barreto, s/n - Centro - Irnaruí/SC
y
88770-000
)
~
19.
~
Débora do Canto Pereira
Sócio - Fundador
4355050
IOrgão Expedidor: SSP
047.999.019-07
R. Davi da Silva Gonçalves, 93 - Vila Paraíso- Imaruí/SC
88770-000
20.
Márcia de Souza Rocha
Sócio - Fundador
3.952.914
IOrgão Expedidor: SSP
439.613.698-06
Estrada Geral Fazenda Rio das Garças, s/n- Fazenda Rio das Garças - Imaruí/SC
88770-000
I

---

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

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
lmarui/SC

Localidade/UF:

Número:

53000.040302105

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:

20

Publicação:

27/10/2005

Prazo:

11/12/2005

Canal:

285

DISTÂNCIA

COORDENADAS
Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

28S2047

28S2029

Longitude

48W4838

48W4912

Distância A:B
(IBGE)

1.08

Processo
1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

Sim

Rua Davi Gonçalves, rf' 93 • Centro.

2.1 . Endereço do Studlo
Rua Davi Gonçalves, n• 93 - Centro.

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

....,...,

Número do Processo

Distancia

--

-.....;M~.....

,..

~ ~~cfM~.UIIIISta
us
,..,.,.. 1'\
~

~..~~~

53000.007318/06

530,00
nooT

'lftt'l

L.;J VVI

LUIL

1'1 n

53740.002300/99

630,00

n

se 8
se 8

(

4.

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

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

6.

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

Nao

7.

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

Sim

8.

Apresenta planta de arruamento que atende ao item 6.7, X da Norma 02198?

9.

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

i,;;õõiiiijõ '-

VIÁVEL

10. Endereço da Sede Administrativa da Emissora
Rua Cap. Jerõnímo Luiz de Bittencurt, S/N°

11 .

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

Sim

12. Conclusão da Análise
Tecnicamente viável. Pedir projeto técnico.
Apresentou a documentação solicitada inicialmente, ou seja, subitem 7.1, alfneas "m", "n" e "o".
·-·Tem concorrente (Cone SOB).
06/0712006
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.040302/05

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:

20

06/0712006

Publicação:

Localidade/UF:

27/10/2005

Prazo: 11/12/2005

lmarui/SC

Canal: 285
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS J?~E RADIODIFUSÃO

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
Referente Oficio
Processo n

o

Entidade:
(."-,0

(

no.-25.92 -~~

s 3. CCrO. o<-J o

/WSSRJDOUL -MC

2n .2 - 05 .

)~ccJ~ Y"\t.i.\ u
.

D

~

'TA.)J\6\ yY\,..()

de

Locali'dade:

.~..(

/-"f=,~ ----.:1200 6

~

H .l
--~~~~=-~~----------------

\:J :. :;; ~Q.tu./vC ~.,.(

) Única entidade no local/bairro /ou com concorrentes: U

r.,,r:.

;z .b

c

E-e\ '-·I

c;.('";.

c...:..tn""C\-G J~., vtr""V

arquivado, (_)em análise, (_)em exigência, U

instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
lK.) Cumpridas integralmente - Processo instruído (I" F as e)
L_) Cumpridas parcialmentç, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
L__j Cumpridas integralmente- Processo instruído (2~ Fase) -ENTIDADE HABILITADA

Observações: -r\!.~~~~-.:n_ .~v-J . P~

Brasília, O

+-

~ ·~ . .~

I Cb /200rí

FANTASIA:

Z9r

L_) Cumpridas integralmente.

lDlZ

(_) Cumpridas parc ialmente, restando a apresentação da seguinte doe ~n~ça :

SEDE: JrnaJ\.u .i' (\·1) .

~~

.

·

.

,
Brasília, tC<ó

I

':J.

/200~

..

Analista responsável: _____,...:
\ ::...
··· L..:.J='.r.::
0--_ _ __ _ _ _ __ _

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3o andar ~ anexo oeste ~ sala 300 - 70044~900 - Brasflia/DF
Fone: (61) 311~6890 -Fax: (61) 311~6617

Oficio n° 3 c2 4 .Q

/2006/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, u ::}-

de julho de 2006.

Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bitencour, s/n° - Centro - Cx Postal 11
88.770-000- Imaruí/SC

e.

Assunto: Solicitação de Documentação

Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n.~~~ localidade de
Imaruí/SC, no qual essa Entidade requer autorização para ex
~ ~e Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pel teqtt«eli~; 'SdttMm s a V.s• que
sejam enviados os seguintes documentos:

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

2

gr

2011

2• FASE:
- toda documentação elencada no subitem 12.1 e suas alíneas da Norma Complementar
0112004, aprovada pela Portaria n° 103, de 23/01/04, ou seja o Projeto Técnico;

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.
Outross~

informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única vez,
por igual periodo, 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 detenninação disposta no subitem 7.3 da Norma
Complementar 01/2004.

Atenciosamente,

amds~Proc.~ 53000.040302/05-RADCOM~DOS/SSCE~MC

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

)TAIRE

of n" 3242/21u:J6/ASS/DEOC/SC
Jat

"INATAIRE

GERALDO ANTUNES

a.

.lt

.~ ~~ ~

I~!~

111
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.,....

~
cn

ASSOC. BENEF. CULT. EEDUC. AMOR AO PROXlMO
RUA CAPlTAO JERONIMO LUIZ DE BITENCOUR S!N
CENTRO-CX. POSTAL ll
88.770-000
lMARUJ/SC

UF

I PAIS I PAYS

c-..
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) I 0/SCR/M/NACION

NATUREZA DO ENVIO I NATURE DE L'ENVOt

0

PRIORITÁRIA/ PRIORITAIRE
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0

SEGURADO I VALEUR DÉCLARE
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DATE DE LIVRATION
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PE:.tf-Ei 4

N" DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
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BRASIL

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- Brasília/DF
Fone: (61} 311-6890- Fax: (61) 311-6617

/2007/RADCOMIDOS/SSCE-MC
Brasília, .-; 4

de outubro de 2007.

Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Governador Celso Ramos, no 49
88.770-000- Imaruí/SC
Assunto: Solicitação de Documentação

Senhor Representante,

-·

0
00.040302/05, na localidade de
Tendo em vista a análise realizada no process
Imaruí/SC, no qual essa Entidade requer autorização para ~Mtoo~iço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada ~~lici mos a V.Sa que
R C().t O ;Jk
sejam enviados os seguintes documentos:

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

2 9 Of1012

-toda documentação elencada no subitem 12.1 e suas alíneas da Norma Complementar
Ol/2004, aprovada pela Portaria n° 103, de 23/0l/04, ou seja o Projeto Técnico;

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 01/2004.

Atenciosa~~-,---
CARLOS ALBER1l0 FREIRE RESENDE
Diretor do Departame~to de Outorga de Serviços

amds-ProcN 53000.040302/ 05-RADCOM-DOS/SSCE-MC
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of n°6426!20071RADCOMIDOS!SSCE-MC
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ASSOC. BENEFIC. CULT. E EDUC. AiviOR AO PROXIMO
RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS 49
88770-()00
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

A

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO ELETRONICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
DESPACHO DE INDEFERIMENTO Subitem 9.7.1 da Norma 01/2004
PROCESSO: 53000.040302/05
LOCALIDADE: lmaruí
/SC
ENTIDADE: Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Considerando a análise realizada no processo n. o 53000.040302/05, na localidade de Imaruí - SC,
relativo ao requerimento de autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, constatou-se a
necessidade de INDEFERIMENTO dos autos pelos seguintes fatos e fundamentos:
No intuito de autorizar as Entidades interessadas na execução do serviço nesta localidade, este
Ministério publicou Aviso no Diário Oficial da União de 27/10/2005, convocando as Entidades a apresentarem a
documentação exigida para a autorização. Essa entidade apresentou parte da documentação exigida pela Legislação
específica em tempo hábil, tendo sido o seu processo, considerando a seleção da entidade requerente, analisado pelo
Departamento de Outorga de Serviços, constatando-se pendências passfveis do cumprimento das exigências
dispostas no ofício no 3242/06 datado de 07/07/2006, AR Postal em 25/07/06, e ofício no 6462/07 datado de
24110/2007, AR Postal em 13/11/2007.
Ocorre que a "Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo" não
encaminharam qualquer documentação em cumprimento as exigências elencadas nos citados ofícios, tendo ocorrido
a perda do prazo por decurso do tempo e restando comprovada a falta de interesse processual da requerente.
Em face do exposto a entidade deverá ser comunicada acerca do indeferimento mediante ofício
enviado por AR Postal, resguardando-se o direito da mesma ingressar com "pedido de reconsideração" no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, conforme disposto nos subitens 9.7.
\7"'-+aHneas a Norma Complementar
Ol/2004. Decorrido esse prazo a documentação encaminhada será
lf&-JMtliK't9~v .
Mmtéro das ~:-·

À consideração do Senhor Secretário de Serviços ~~~m-~rô ·ca, conforme determina

o subitem 9.7.1 da Norma Complementar 0112004.
2A\1asma, 17 de setembro de 2009.

~d:o::I~E-ENDE

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

De acordo. Determino o arquivamento dos autos pelos fatos e fundamentos acima dispostos.
BrasOia, 17 de setembro de 2009.

~~

ZILDA BEATRIZ s. oLJ.\ilPOS A'ÍÍ'REU
Secretária de Se.vi7{Comunicação Eletrônica

dbsf - Proc. N.0 53000.040302/05

/RADCOMJDOS/SSCE-MC

MINISTÉRIO DAS COL\-IUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios -Bloco "R" - 3° andnr - anexo oeste - sala 300 - 7004-t-900 - Brasíli:l/DF
Fone: (61) 3311-6177- Fa:c (6!) 3311-6617

Ofício no l.f f, 5f /2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasilia. 17 de setembro de 2009.
Ao Senhor
Geraldo Antunes
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Hl~~~ ~EaH.
Rua Governador Celso Ramos, no 49
~da! ~ . .
Cep: 88770-000
Irnaruí/SC
~Rf C()A O OW'.!N

19

Assunto: Indeferimento do Processo

f

1811

-·-

Senhor Representante,

Tendo em vista a análise realizada no processo n. 0 53000.040302/05 na localidade de
lmaruí ~ SC no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente. cumpre-nos informar que o
mesmo foi INDEFERIDO pelo fato e fundamento a seguir:
No intuito de autorizar as Entidades interessadas na execução do serviço nesta localidade,
este Ministério publicou Aviso no Diário Oficial da União de 27/l0/2005. convocando as Entidades a
apresentarem a documentação exigida para a autorização. Essa entidade apresentou parte da
documentação exigida pela Legislação específica em tempo hábil. tendo sido o seu processo,
considerando a seleção da entidade requerente, analisado pelo Departamento de Outorga de Serviços,
constatando-se pendências passíveis do cumprimento das exigências dispostas no ofício no 3242/06 datado
de 07/07/2006, AR Postal em 25/07/06, e ofício n° 6462/07 datado de 24/10/2007. AR Postal em
13/11/2007.
Ocone que a "Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo" não
encaminharam qualquer documentação em cumprimento as exigências elencadas nos citados ofícios,
tendo ocorrido a perda do prazo por decurso do tempo e restando comprovada a falta de interesse
processual da requerente.
Em face do exposto, comtmicamos que o mencionado Processo se encontra arquivado no
Ministério das Comunicações em Brasília e ainda, a entidade tem direito a ingressar com "pedido de
reconsideração" no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme disposto nos subitens 9.7.3 e 9.7.4 e
alíneas da Norma Complementar O1/2004. Decorrido esse prazo a documentação encaminhada será
considerada intempestiva.
Atenciosamente,

-;;/~
-~
/~./~ /

ZILDA BEATRIZ ~/DE CAMPOS ABREU/
Secretária d~ Servi~os de Comunicação Eletrônica
//

dbsf- DOS/SSCE/MC 53000.040302/05
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ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, sln- Centro- Imaruí - SC - CEP: 88770-000 - Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278- e-mail: adunarui@bol.com.br

Oficio N° 004/2009

Imaruí, 17 de novembro de 2009.
SR.G. ~fLL~ . DF

AO
'MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA-DF
Ref.: Oficio n° 4656/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Processo n°: 53000.040302/05
Serviço de Radiodifusão Comunitária

Prezado(s) Sr(es):

Considerando as informações encaminhadas por Vss8 no oficio acima, vimos solicitar ..pedido
de reconsideração" na reabertura de nosso processo de autorização do Serviço de Radiodifusão
Comunitária FM, para a Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, de
Imaruí-SC.
Estamos providenciando o encaminhamento imediato da documentação solicitada
anteriormente, nos oficios 3242/06 e 6462/07.
o Ministério das
A referida documentação seguirá em um prazo
Comunicações.

e

r.

Atenciosamente,

~~~n~~ur;:!M}j
/&e;aldo Antunes
Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNPJ 00.756.645/0001-59

DOCUMENTO ANEXADO
NESTA DATA
II
!

L

iJO.

!I · ~
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ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n - Centro - Imaruí - SC - CEP: 88770-000 - Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59 -Fone: (OXX48) 3643-0278- e-mail: adimarui@bol.com.br

Oficio N° 004/2009

Imaruí, 17 de novembro de 2009.

AO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA-DF
Ref.: Oficio n° 4656/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Processo n°: 53000.040302/05
Serviço de Radiodifusão Comunitária

Prezado(s) Sr(es):

Considerando as informações encaminhadas por Vss11 no oficio acima, vimos solicitar "pedido
de reconsideração" na reabertura de nosso processo de autorização do Serviço de Radiodifusão
Comunitária FM, para a Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, de
Imaruí-SC.
Estamos providenciando o encaminhamento imediato da documentação solicitada
anteriormente, nos oficios 3242/06 e 6462/07.
•
A referida documentação seguirá em um prazo máxi.~~Eõ1~-t-J*à Ministério das
Comunicações.
tAriStkll 11~ ~ UJI;·
COHfER.~ ccw o~,...

9

Atenciosamente,

~~

Geraldo Antunes
Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNPJ 00.756.645/0001-59

-~ ~ 1n11
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MANDOU, CHEGOU.

SK 04275486 3 BR

Imaruí/SC, 07 de Dezembro de 2009

AO
MINISTÉRJO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
BRASÍLIA-DF

Ref.: Oficio n° 4656/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Oficio n° 3242/2006/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Oficio n° 6426/2007/RADCOM/DOS/SSCEr:;M.Ç\0 D.O.S CQMI.It·llf:.;;.c:.j::,

Prezado(s) Sr(es):

-

,

Segue em anexo, toda a documentação alencada no subitem 12.1 e
suas alíneas da Norma Complementar 01/2004, aprovada pela Portaria n°
103, de 23/01/04, ou seja 6ÊrÓjeto TécnTCõaa Rádio Comunitária FM da:
Associação Beneficente Cultiifãl e Educacional Amor ao Próximo, de
Imaruí-SC.
SE~~;:;
Solicitamos que dêem andamento :S.n."\\>~,e so de outorga da
Rádio Comunitária FM.

- '1 01)1 1011----'----.~

Atenciosamente

DOCUMENTO ANEX1\00
nc.:3TA DATA

---~~~~~!tl~~""~-------------

/
Geraldo Antunes
Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNPJ 00.756.645/0001-59

·r ,.., .;· ·....,..,.
,. ,,.., ··.""
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ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXWO~_$) ,
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, sln -Centro- Imaruí - SC - CEP: 88770-000 - Cx. Postal: I r
S
CNPJ 00.756.645/0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278- e-mail: adimanti@bol.com.br

Oficio N° 004/2009

Imaruí, 17 de novembro de 2009.

AO
MlNISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA-DF
Ref.: Oficio no 4656/2009/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Processo n°: 53000.040302/05
Serviço de Radiodifusão Comunitária

Prezado(s) Sr(es):

Considerando as infonnações encaminhadas por V sgli no oficio acima, vimos solicitar "pedido
de reconsideração" na reabertura de nosso processo de autorização do Serviço de Radiodifusão
Comunitária FM, para a Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, de
Imaruí-SC.
Estamos providenciando o encaminhamento imedia
solicitada
SE
anteriormente, nos oficios 3242/06 e 6462/07.
A referida documentação seguirá em um prazo máximo
Comunicações.

-~~r 1011
Atenciosamente,

~~~

Geraldo Antunes
Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNPJ 00.756.645/0001-59

.~;.aJ; ,.
'

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,
-

a- Na ocorrência de interferências prejudiciais causadas pela
estação, interrompererpos imediatamente as transmissões até
que os problemas sejam sanados.
b- Na ocorrência de interferências indesejáveis causadas pela
estação, caso estas não sejam sanadas no razo ~P.ulado
pela Anatel, interromperemos as nossas tra
·
~m:~t
~~l'f ~

Q-1~.{l_~,.J1~~2----=1::r

____

~-"<-

...

o~~"'

1011

Geraldo Antunes
CPF 299.863.389-72
Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNPJ 00.756.645/0001-59

linaruí/SC, 05 de Dezembro de 2009

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

A cota do terreno, no local de instalação do sistema irradiante da Rádio
Comunitária FM da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor
ao Próximo, município de Imaruí/SC.1 não tem desnível maior que trinta
metros, com relação à cota de qualquer ponto do terreno no raio de 1 (um) km
em tomo do local do sistema irradiante.

-·

~f~

~das~
Sérgio Luís Custódio
Eng. letricista I Telecomunicaçõ
Crea-SC 28.211-1

Imaruí/SC, 05 de Dezembro de 2009

~-

DECLARA Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins que,

A instalação ora proposta da Rádio Comunitária FM
da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo, município de Imaruí/SC, não fere os gabaritos de
--proteção a aeródromos.

~i
çs-':.

/

~=~=

rgio Luís Custódio
1
Eng. Eletricista I Telecomunic ções
__
Crea-SC 28.211-1

Imaruí/SC, 05 de Dezembro de 2009

1 1011

PARECER CONCLUSIVO

Atesto para os devidos 'fins que a instalação ora proposta da,
Rádio Comunitária FM, da Associação Beneficente Cultural e
Educacional Amor ~o Próximo, município de Imaruí/SC, atende a
todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à
mesma e que, o contorno de 91 dbu da emissora não fica situado a
mais de 1 (um) km de distância da antena transmissora em nenhuma
direção. - - -

Imaruí/SC, 05 de Dezembro de 2009
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ANEXO 14- MODELO DE FORMULÁIUO PADRONIZADO

~;~~~'"-~ .~
~.'J

li)'>

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO TÉCNICO OlfPA~À ., '::
ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO

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

Servi

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

l - SERVIÇO

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

RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA ~ RadCorn

USO !i:XCLUSIVO O,\ ANATEL

I-I

3 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

jcjujLjTJ jEJ ]EID]UICIAJCI I lüJ- J
CGC
Joloi7JsJ6]6]4]sJo]o]ojtJs J9I
DENOMINAÇÃO DE FANTASIA

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
LOGRADOURO

IRiuiAI lci AIPII ITIÃiol IJI EIRiôl NII IMiol ILiul r lzl
LOGRADOURO (CONTIN UAÇÃO)

lsi i iTITIEINI ~ I

BAIRRO

lcloluiRITI
lsiNI I I
CIDADE

5 - LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR E SISTEMA IRRADIANTE
LOGRADOURO

IRBAIRRO
IuIAI IcIAIp I I ITIÃIoI IJIEIRIó INI I IMIoICIDAILDEIv I I IzI I B I I IT h· IEINI -I I
lcloluiRITI lsiNI 1- 1 lciEINITIRiol I I I I IMIAIRiul 1 I I I I I I I I I
CIDADE (CONTINU AÇÃO)
UF
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
I I I I I t 1 I I I I I I L§lçJ
l2tso121o '1414 "I s ll4ls 14ls 'lsl7"lwJ
0

6 - ENDEREÇO DO ESTÚDJO
LOGRADOURO

IRiuiAI
lci Air i i ir iÃiol [JI EIRiôiNII IMiolCIDADE
ILiui i izl lnl r iTir iEI NI-1
BAIRRO
lcloluiRirl lsiNI 1- 1 lciEINITIRiol I I II IMIAIRiul r l I I I I I I I
CIDADE tCONTINU AÇÀO)
UF
111111111
ll l_§J_g
7 - TRANSMISSOR
FABRIC' ANTE

IMioiNir iEILI lsl t lslr l lcloiMI ILir loiAI I I I
MODELO
POTÊNCIA
IMl T I F IMl9l si I I I I I I I I I I 2 I si . IoI Watts I

I I I I I I I I
CERTWICAÇÀO
lol9i l l61tl ol6l

8 - ANTENA/TORRE
FABRICANTE DA ANTEN A

IAINir iEINIAisl IEILIEiclr iRII ILI I I I I I I I

MODELO

IPITi t l6loiFIMI I I

~';~

(i"'''

j,

TRANSMISSOR AUXILIAR

Solicitamos que seja incluído na licença da emissora um
transmissor auxiliar. Este é necessário para o caso de defeito no
transmissor principal, evitando que a emissora tenha que ficar
fora do ar nesta situação.

Optou-se pelo seguinte transmissor auxiliar:
Fabricante: Montei Sistemas de Comunicação Ltda

-·

Modelo: MTFM 98
•

SEJMOO l(aaCO f-Eii:K
_

Certificado de Homologaçao: 0916-06-

WriS!êm das~--E c~ o ~I("""'

Potência de operação: 25 watts.

'\yAfv;;_.~~:D_ __ _

\2i~g~ Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211-1

Tubarão/Se, 05 de dezembro de 2009

ELECTRlL - LOJA INTERNET
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ANTENAS

O

e c

ANTENA VERTICAL DE 1/4 DE ONDA COM PLANO TERRA
MODELO PT·1 OOFM Ref.166FM

MODELO
MODELO
MODELO
MODELO

PT·120
PT-160
PT-270
PT-460

• Faixa de operação:

Ref.165
Ref.166
Ref.167
Ref.168

88-108 MHz
118-136 MHz

SE~

I1

r

l_..,,--J
... _,...,,

RELAQÁO OE ONDAS ESTACIONÁRIAS

•

~'
inal:~oa~s

DIAGRAMA DE IRIIAOI.AÇÁO VERTICAL

,

. ,....-

"

I

I!

. v

l'i
1,0

O,l

~~

'

i'\
0,1

1,0<19

• Ganho: unitário
• lmpedãncia no
2Dl1
• Relação de on sesta onárias:
abaixo de 1,5/1
• Irradiação: omn
·
I
• Potência: 300 Watts ( * O Watts)
• Conector: tipo UHF fêmea
• Fixação: Mastro até 35mm
• Construfda em alumínio e latão
prateado
• Resistência ao vento: 120 km/h
• Pêso do conjunto: 1,0 kg

i

ClAGRAMA CE IRRACIAÇÃO HORIZONTAL

1- MONTAGEM LATERAL

IÀcnL

2- MONTAGEM NO TOPO

(>

3- MONTAGEM LATERAL

t

~

l/4i..\l

~

Rua Chamantá, 383 - Vila Prudente- CEP 03127-000- São Paulo- SP
Telefone/Fax: (Oxx11) 2-0Q.Q-0055- C.N.P .J. 60.598.331/0001-05
Home Page: http:llwww.electril.com

Para comprar preencha os dados abaixo
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Certificado de Homologação - Requerimento n° 0689/06

~~
•

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGtNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÓES

ANA TEL
Certificado de Homologação
(lntransferrvel)
N° 0916-06-0312
Validade· lndotormlnada
Emissão 30/06/2006
Fabricanle:
MONTEL SiSTEMAS DE COMUNICAÇÃO L TOA.
RUA JOÃO DE PAULA FRANCO 469 JARDIM MARABÁ

04775·165 • SAO PAULO· SP

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Te!ecomunlcaç6es,
aprovado pela ReaoluçAo Anatel n° 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conlormldade n° 00766106, emitido pelo OCO·
IBRACE • Instituto Brasileiro de Certlflcaçao. Esta homologaçao é expedida em nome do fabricante aqui ldenUflcado e é válida
somente para o produto a seguir discriminado, cuja utillzaçao deve observar as cond!çOes eslabeleddas na regulam enlaçAo do serviço
ou aplicação a que se destina.
Tipo:
Transmlssor do Radlodltusêo Comunltârla • Calegoria 11

SERVW;O ~ f-i1l1t

Modelo(s):

MTFM98

Mlnist&"Q

d~ ~....

CONFE~E c~

OQIW'.tN

Servlço!Apllcaçao:
Sorvlço do Radiodlfusao Comunitária

9 OUT 2012

Observações:
ncia(s) e freqOênàa(s) autorizada$ pelo órgao técnico

Quando do seu fornecimento, os produtos
competente da Agência Nadon"l de Tel,ccomun~tÇ(

identificaçao do produto homologado, nos termos do art. 39 do
comercializadas, antes de sua efetiva distr!bulçllo ao mercado,
a certificação original.

Constitui obrigaçao do fabricante do produto no
Regulamento anexo à Resotuçao Anatel n° 242,
assim como observar e manter as caracterlslícas

,.,.,.,1,,,.,m

Aa lnformac;Oos constantes dasto certificado do

Cortlflcaçlo o Homologaçlo,

podom aor confirmadas no SGCH - Slstoma do GostAo de
da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Francisco Carlos Giacominl Soares
Gerenle Geral de Certifie<~çao e
Engenharia do Espectro

http://sistemas.anatef.QOV . hrhwrh/rPrtifir!lri<"IU"""'"'I""'""""O'II.IIV~

~~-'1~-- -· ·••-

' ""~'

MONTEL Sistemas de Comunicação Ltda ~Transmissor de FM 25W- MTFM98

Página l de J

MTFM98®

o transmissor MTFM98 foi projetado para atender a necessidade das
de rádio comunitária na fahca de 87,8 Mhz à 108 Mhz.

"rn'""'n r,e~

9

f
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Transmissor 25 Watts com Gerador de Estérco, Compressor de
Limitador de Áudio Embutido.

:: Principais características:
- Bahco custo com qualidade assegurada;
- Geraçllo de freqüênc ia controlada por Pll e mlcrocontrolador;
- Protegido contra sobrecargas, translentes de rede ou falha do sistema
Irradiante;
- Medidor exclusivo de nlvel de modu!açlio;
• Rápida monltoraçllo de funcionamento dos circuitos Internos;
-Compressor/limitador de áudio embutido;
- Entrada de áudio balanceada/desbalanceada;
- Salda de áudio multiplexado (Opcional);
- Produtos de acordo com as. normas do Ministério das Comunicações;
- Homologado pela Anatel.

:: Características técnicas:

http://www.montel.com.brN5/prod fm 025w.html

~/JU?MO

MONTEL Sistemas de Comunicação Ltda - Transmissor de FM 25W • MTFM98

1.1 •

EspeciflC<Iç~os

Gerais:

*

Tensllo <le entrada

127/220 VAC
15%, seleclonAvcl manu almente através da
chave sefetora sftvacla no painel traseiro.

Temperatura de operaçao
lmpedâncJa da antena

oo c a 60° c
50 Ohms desbalanceados

Estabilidade de freqüência

+/· 5 PPM

Umidade máxima

95%

Número de canais de RF

Ol (um) prooramável por mlcrocontrolador

1.2 • Espcclficaç6es Operadonal$:

npo de modular;:lo

freqOêncla modulada (FM)

npo de emlssâo

180 KFJE ou 2S6Kf8é

Faixa de freQüência

87,5 A 108 Mtn

Espatamento de canais de Rf

200Khz

Consumo

M.ixlmo 100 Watts

1.3 • E$peclflcações do Transmissor;

Potência de Salda

25 Watts redutlvel até 1 Watt

lmpedânda de solda de RF

50 Ohms

Emlssao de freqüência espúrias

> a +/· 120 à 240 Khx > =25 d8c
> ,. +I· 240 ll 600Khz >= 35 d6c
> = +/• 600 Khx > =60 dBc

~

.r1

=

Mt."iõ t-~H.

das ~.. . ~~f C('t.t o ~--,fi\

Geraçllo de Freqüêncto

Através de PLL com VCO de opera c; ao exclvstva

Resposta de freqOêncla de áudio

20Hz

FreqOênela da sub-portadora piloto

19.000 Hz +/-2Hz

Nlvel de moc1utaç!o do SitH!I piloto

Entre 6 c 7,5 Khz

Desvio milxtmo da portadora
lmpedanda de entrada de .1vdlo

+I· 75Khz nominal
300 1 600 Ohms +/· 10% balanceado/desbatancca'!- r-

Olstorçllo Harmônica

Melhor qve 3%

Olafonla do canal estereofônico
(Separaçllo de canais)

Maior que 40 d8

à 15.000 Hz (com pré·l!nfasc de 75uS}

1.4 • Espec;lncações de Monltoraç.3o:

Indicadores luminosos

Painel Frontal

Dlsptay de cristal líquido

•
•
•
-

Estéreo/Mono
Saturac;ao de auólo canais direito/esquerdo
Potl!nda
Oscilador

•
•
•
•
•
·

FreqOêncla de operaç.'!o
Numero do canal de operaç3o
Bar Grapn canais esquerdo e dlrelro
Bar Graph Potência ele salda
Dar Graph Pot~ncla renettda
Locked/Unlocked (freqvêncla travada)
Ten~o allmentaçao da fonte e volts

1.5 • Especlflcaç6es MecAnlcas:

Caixa, tampas e p61nels metJIIcos com proteçllo ~ corrosllo e pintura eletrostê!Uca, laterais em
alumlnlo natural

http://www.montel.com.brN5/prod fm O?'iw html

29
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MONTEL Sistemas de Comunicação Ltda - Transmissor de FM 2SW - MTFM98

Medidas Externas
Peso Aproximado

L = 390 mm

I

A = 95 mm

I

C

= 255 mm

4,2 Kg

Produto homologado pela ANATEL
(clique aqui para acessar o certificado de homologação)

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
Millls~odo

Ciéncio • t.cnQioola

http://www.montel.com.brNS/nrf\n fm

"'>'·" '-•-
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A.R.T
Anotaçao de Responsabilidade Técnica

2825393-wo

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomía de Santa Catarina SeJo de Autenticidade

Cont~tado

- ENG. ELETRICISTA
----------------------------Empresa Executora:
028211-1 ----------------------------------------SÉRGIO LUIS CUSTÓDIO· CPF 561.317.719-87
RUAALTAMIROGUIMARÃES, 5
TUBARÃO
CENTRO
88701-300
SC

Fone:

Fone: (048)362-65531

Normal

Fax:

(048)362-65531

Fax:

SERLUCUS@MATRIX..COM.BR

Cont~~n~

- ASSOC BENEFICENTE
----------------------------------------------------------------------CULTURAL EDUC AMOR PRÓXIMO
RUA CAPITÃO JERONIMO LUIZ DE BITrENCOURT, SN
CENTRO

(048)364-30278

se

IMARU[

8877~000

-

~I

Resumo do Contrato

-PROJETO E INSTALAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA FM.
-RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 303 ANATEL.

SERV1ÇO

M'iõf'Bu

WinisWio dM ~.. - .
~f.f~F;p a •"~ ,..,._...IN.

Z9{UT ZUll
Inicio em 17111/2009

-

Término em 17/1212009

Valor Ob Serviço R$ 850,00

Honorários R$ 850,00

Identificação da Obra/Serviço
ASSOC BENEFICENTE CULTURAL EDUC AMOR PRÓXIMO

00756645/0001-59

RUA CAPITÃO JERONIMO LUIZ DE BITIENCOURT, SN

CENTRO

se

IMARUI

88770-000

IM.ARUÍ-SC
17/11/2009

(048)364-30278

ASSOC

Este documento anota perante o CREA·SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou vertaI realizado entre as partes (lei 6.496n7)

Reservado ao Responsável Técnico
-Participação T é c n i c a - - - - - - - - - - - - - - -Atividades
Individual
Objeto•
12
15

ClossiJl.,.çlo

Ntvel

Qlluddade

54

8 0109

##

10,00

16

80109

##

2,0

Ullldlld~

20

- Entidade de Classe - - - - - - - - - - - - - -

AREAITB
-

Regularizaçao - - - - - - - - - - - - - - - -

- Descriçllo C o m p l e m e n t a r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - -
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Este documento só terá fé Püblica se estiver devidamente selado, cadastrado e quitado pelo CREA-SC

Banco I Taú S/A

ftl

Página 1 de 1

ltaú Bankline

Comprovante de pagamento
Banco ltaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos
Dados da conta debitada:
Nome: SERGIO LUIZ
Agência: 0643

cusrooro
Conta: 29157-8

Dados do pagamento:
Código de barras: 10491.05115 59902.821129 82539.300002 1 44460000003000
Valor do documento: R$ 30,00
Dala do vencimento: 09/12/2009
Pagamento efetuado em 06/12/2009 às 15:11:17 via Banklíne, CTRL 819244397.
Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.
Autenticação:

6F35876839EC87AA7A36EDODOAB3043BCB3AA8D6

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ltaú 0800 728
0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar
satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 5 70 0011, dias úteis,
das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.
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ANEXO 14- MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO
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FORMULÁRIO PADRONIZADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNIC AS DO PROJETO TÉCNICO OUPAI'tA. ~. · ._,
ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO

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

FORMULÁRJO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

l - SERVIÇO

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

RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA - RadCom

USO EXCLUSIVO O,\ ,\NATEL

I-I

3 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMINAÇÃO SOCIAL

IAJsj slolcJ IBIEINIEIFI I ICIEINITIEI lcluiLITI lEI IEJoluJ ciAJc j t lol - 1
DENOMINAÇÃO SOCIAL (CONTINUAÇÃO)
CGC
INIAILI IAIMIoIRI IAIoI IPIRIó Ix I I IMIoI I oI ol 71si6 I6J4Is l oI oI ol t jsJ9I
DENOMINAÇÃO DE FANTASIA

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
LOGRADOURO

IRiuiAI lei AIPl 1 lr iÃiol I J IEIRiôiNII IMiol ILi ui i izl IBl 1 lr lr iEINI ~ I
LOGRADOURO {CONTINU AÇÃO)

lcloluiRir l lsiN I
CIDADE

BAIRRO

I I

CEP

JslsJ717IOI- IoloJoj
E-MAl L
IAJoi •IMIAIRIu1I I®IBioJLI . JcloiMI . IBIRI

I

I

S- LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR E SISTEMA IRRADIANTE
LOGRADOURO

IRIui AI lci AIPI I lr iÃiol I J IEIRiôiNI I IMiol ILIui I lzl IBl I ITITIE INI -1
BAIRRO
CIDADE
lcloluiRir l lsi NI 1- 1 lciEINir iRiol I I II IMIAIRiul r l I I I I I I I I
CIDADE (CONTINUAÇÃO)
UF
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
I I I I I 11 I I I I I I LtlçJ
l2lsojzjo'I414"ISII4 1So j 4l8'l si7"IWI
6 - ENDEREÇO DO ESTÚDIO
LOGRADOURO

IRiuiAI lci AIPIIi r iÃiol IJIEIRi ôiNII IMlol ILiui i izl lni i iTITIEINI -1
BAIRRO
CIDADE
lclo luiRir l l siNI 1- 1 lciEINITIRiol I I l i iMIAIRiui i i I I I I I I I
CIDADE (CONTINUAÇÃO)
UF
I I I I I I I I I I I I WfJ
7 - TRANSM ISSOR
FABRICANTE

IMioi NITIEI LI lsi i islr l lcloiMI ILirl oiAI I I I
MODELO
POTENCIA
lMl T [ F IMl 9 I 8 I I I I I I I I I I I 2 I 5 I , I OI Watts I

I t I I I I I I
CERTIFICA,ÃO
l oi 9II 61; [ ol 6l

8 - ANTENA!fORRE
FABRICANTE DA ANTENA

lAINITIEINIAisl IEILIEiclr lRII ILI I I I I I I I

MODELO

IPITII! 6IoiFIMI

UANHO ma.x (0t)

ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO

131o I . I o Im

I I o I . Io Ida

ALTURA DA TORRE

ALTITUDE DO LOCAL

I I 13 131 • I o Im

I I I I 51.1 o lm

9 - LINHA DE TRANSMISSÃO
FABRICANTE

MODELO

IKIMIPI lc!Ainlolsl IEis iPI lEI lsi iis iTI IL ITI
COMPRIMENTO(L)

PERDAS NA LINHA (Pl)

ATENUA:ÃO EM 100m (AL)

I 4 I o I . Io lm

IRIG ici2 II I3I I I

I I 41 . I 3 Ids

EFICIÊNCIA DA LINHA (fl}

I I lt I . l1ids

loI . 1617 1

Eficiência da linha (EF) = 10

Perdas na linha (PL)=L.AL._

-<PL>

JO

100

l O- POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA (ERP)
ERP (dBk)=IO log (Pt. Ght. Gvt . TI)= 10 log ( 0,025 x 1 x I x 0,67) = - 17,76 dBk
Pt
Ght
Gvt
T'l

= 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 (ERP) por emissora do RadCom deverá ser igual ou inferior a 25
Watts.
li -INTENSIDADE DE CAMPO NO LlMITE DA ÁREA DE SERVIÇO

= 107 + ERP(dBk)- 20 log d (l<m)
ERP(dBk) IT potência efetiva irradiada

E(dB~)

d (km) ==distância da antena transmissora ao Jimite da área de serviço (mio da área de serviço)
== 107 +'l-;·17,16- 20 log r = 89,24 (dB~)
..., '
Obs.: O máximo valor de intensidade de
no limite da área de serviço será de 91
E(dB~)

campo

12- OUTRAS INFORMA

dB~.

ES DE INTERESSE

~A POTÊN<l:IA DE OPERAÇÃO DO TRANSMISSOR SERÁ DE 25 WATTS.

-HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMISSORA: 00:00 ÀS 24:00 HORAS.
·SERÁ UTILIZADO UM TRANSMISSOR AUXILIAR PARA EVENTUAIS DEFEITOS
NO TRANSMISSOR PRINCIPAL (VER FOLHA ANEXA)

13 - DADOS DO ENGENHEIRO PROJETISTA
NOME COMPLETO

Jslt iR!GI I!ol !Liu!rlsl jcjujsiTió!niiiOI
I I
I I
I
REG.CREA
ENDEREÇO
L2l8 l2ltltl- l ti iRiuiAII AILITIAIMII IR!OI!Giui i iMIAIRIÃIEisll sl l l
ENDEREÇO (CONTJNUAÇÃOI
BAIRRO
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lciEINh· IRiol I I I I I I I I
CIDADE:
UF
IT!ulslAI
RIÃ iol I I ITELEFONE
I I I I I I I I I I I I FAXI I I I I I I I Wd
CEP
IsIE-MAl
s17 Iolt I - 131 oI oI Io14·I si - h l 61216lsl 5 l3l t I I I I I - I I I I I I I I I
L
lsl el rlt lulclulsj@j mjal t l r l i l xj . jejolmj . lbl r l I I I I I I I I I I I I
I

I

I

I

I

I

I
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R" - 3° andar -anexo oeste - sala 300 - 70044-900- Brasflia/DF
Fone: (61) 311-6890- Fax: (61) 311-6617

Brasília. 03 de fevereiro de 2009.

DESPACHO TÉCNICO

Entidade: Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Pr
Localidade: IMARUI

=

~=

f. r.~ O ()lllf'.lN.

UF:SC
Processo: 53000.04302/2005

Em resposta ao documento anexado à folha 152 dos autos, a Requerente,
encaminhou documentação referente ao Projeto Técnico. Frente à analise desta documentação
existem as seguintes observações:
1. A entidade encaminhou a documentação exigida no oficio 6426
2. Embora a entidade tenha encaminhado toda a documentação exigida, há
divergências nas informações indicadas na planta de arruamento.

Por conseguinte, há o DEFERIMENTO referente à documentação técnica,
ressalvando que uma vez a entidade seja informada da decisão do pedido de Reconsideração,
deve ser encaminhado um oficio de exigência referente à solicitação de uma nova planta de
anuarnento.

Javier Alfaro /SIAPE: 1551653

JAGA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

INFORMAÇÃO Nº

42J

/REC/2010-RADCOM/DOS/SSCE/MC- ALR

•

REFERÊNCIA: Processo n° 53000.040302/05.

•

OBJETO: Requerimento de Outorga de autorização

para

a

exploração

do

Serviço

de

Radiodifusão

Comunitária.

•

INTERESSADO: Associação Beneficente Cultural e

na localidade de

Educacional Amor ao Próximo,
lmarui, Estado de Santa Catarina.

•

ASSUNTO:

Solicitação

para
~Wlo

decisão profe ·

Reconsideração

da

56/09, datado de

17/09/2009, cu ~~C.--u na constatação de
procedência
acima mencion

o pedido formula o pela requerente

d~. Z.9 \ÔUT Z01Z
-

I - INTRODUÇÃO

1.
A
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo, qualificada nos autos do processo em referência, apresentou Pedido de
Reconsideração, trazendo em sua petição o embasamento que julgou suficiente
para sustentar a motivação de seu requerimento, buscando manter sua participação
no Aviso de Habilitação, publicado no DOU do dia 27/10/05(20° Aviso), que teve por
objetivo convocar as interessadas na autorização para execução do serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de interesse.
2.
Após o esgotamento do prazo para apresentação da documentação
legal exigida e considerando a capacidade administrativa do Departamento de
alr ·Informação - Rec.- Proc. n°53000.040302/05- Jmarui/SC I RADCOM/DOS/SSCE/MC

í13 ;
L-.Outorga de Serviços, foi realizado o exame dos documentos constantes dos auto$ do;
processo em referência, constatando-se a necessidade de cumprimento de
não
exigências, com intuito de saneamento dos autos. Ocorre que a requerente
apresentou a documentação em cumprimento as exigências descritas no oficio
n°6426/07, datado de 24/10/07, resultando no arquivamento dos autos.
3.
Diante da inconformidade com o arquivamento a entidade desenvolveu
sua petição, no intuito de revisão da decisão, alegando os seguintes fatos, aqui
dispostos de forma resumida: que solicita o desarquivamento do processo,
apresentando a documentação solicitada.

11 -FUNDAMENTOS LEGAIS/COMENTÁRIOS

4.
Como se observa, as alegações da requerente se fundamentam na
necessidade de revisão do processo que objetiva a autorização para execução do
Serviço de Radiodifusão Comunitária naquela localidade.

5.

Tais alegações merecem as seguintes considerações:

I - a requerente solicitou a reconsideração da decisão que arquivou o
processo, enviando a documentação em cu ~
l"eã,.. cias descritas no
ofício n°6426/07, datado de 24/10/07, altera cio,;e~iffl.~o ue originou o seu
arquivamento, possibilitando a continuidade d ~n*~.'l!.,rtes entando-se ainda,
que não há entidade selecionada na localidade em Q.l~tão.

Z

UT 2017

6.
Objetivamente, as razões trazid LQ_e~ ntidade, c
o intuito de ver
alterada a decisão deste Departamento que arqUivou o processo e questão, podem
ser consideradas procedentes, vez que saneou o motivo do arquivamento,
possibilitando a continuidade da análise.

111 - CONCLUSÃO

7.
o pedido:

Pelo que se depreende da matéria e por todo o exposto, conclui-se que

- deverá ser acatado, diante da procedência das alegações
aduzidas, ocorrendo a revisão do ato de arquivamento proferido por meio do
ofício indicado no preâmbulo levando, consequentemente, à regular tramitação
dos autos para a equipe responsável pela análise dos processos, para que se
proceda à averiguação de possíveis pendências a serem cumpridas pela
requerente para o saneamento da documentação constante dos mesmos.

8.
Desta forma encaminhamos estas informações, sugerindo a apreciação
do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços e da Sra. Secretária de
alr- Informação - Rec.- Proc. n°53000.040302/05- lmarui/SC I RADCOM/OOS/SSCE/MC

\

Serviços de Comunicação Eletrônica, para posterior envio de comunicado da decisão
à requerente através de ofício acompanhado de AR Postal.
Brasília- DF,J 1 de d-i..uUL\...L() de 2010.

,,_. ~ r..,.-· .

.,_,'

~BA~DRfG~
Chefe de Serviço
SIAPE 94001

De acordo com o Despacho e Decisão.
Brasília- DFji

e~l-~~-Ú.A.O de 2010.

ero.,,..,..,

~iCõ~W

''fllfi~M~m
' c~

Diretor do Departamento de Outorga de

C<ml.. _

ElS~

o()llt~IN.

f19 OUT 1011
De acordo com a Decisão.
Brasília- DF,J.J de~

/~
"'
S. DE CAMPOS ABRE

ZILDA BEATRIZ
Secretária de Serviços de Comunicação El frônica

/

alr ·Informação - Rec. · Proc. n°53000.040302/05 • lmarui/SC I RADCOM/DOS/SSCE/MC

de 2010.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Departamento de Outorga de Serviços
Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Anexo-B, Sala - 300
CEP 70044-900- Brasília-DF
Tel.: (61} 311-6000- Correio Eletrônico: radio.tv@mc.gov.br

Ofício n. 0

3G

/10/REC/RADCOMDOS/SSCE-MC
Brasília- DF,j.! de$e.L-~ de 2010.

Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Governador Celso Ramos, n° 49
88770-000
lmarui se
st.P"\0 P\l!uoo J-EI:»:Jt
M

-·

M

Assunto: Comunicado de decisão relativa ao ped
Senhor Representante,

JMw~~ c"~ C:'l"'t.. ....

~

retonSitttwa ão

J

OUT 201Z

sider~bão

Diante da análise do pedido de reco
apresent do pela parte
êacional Amo ao Próximo,
interessada, Associação Beneficente Cultural e
na localidade de lmarui/SC, relativamente à documentação contida nos autos do
processo n° 53000.040302/05, comunicamos o que se segue.
A decisão proferida por meio do ofício n°4656/09, datado de 17/09/2009,
refere-se à análise inicialmente efetuada diante da documentação constante nos
autos do citado processo. Ocorre que o motivo que ocasionou o arquivamento do
processo foi revisto, face a apresentação de pedido de reconsideração anexação de
nova documentação, considerado procedente.

e

Face o exposto, informamos que a decisão que promoveu o
arquivamento do processo foi reconsiderada, devendo a Entidade aguardar a
finalização do exame dos documentos constantes dos autos do processo, que por
sua vez foi tramitado para a equipe responsável pela análise, para que se proceda à
averiguação de possíveis pendências a serem atendidas pela requerente para o
saneamento da documentação constante dos autos.
Atenciosamente,

h~~

D~A~OS

ZILDA BEATRIZ S.
ABREU
Secretária de Serviço/'7co;;,unica11etrônica

I

I

alr • Informação • Rec. • Proc. n°53000.040302/05 • lmarui/SC I RADCOM/doS/SSCE/MC
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MINISTÉRIO DAS COl\'IUNIÇAÇÕES
SECRETARlA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO

DEPARTA11ENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
;

A

ANALISE DE ATENDIMENTO DE EXIGENCIAS

___j

ProcessonoQ3:(X)() . OJ..j O .

:X>2 · OS

Entidade:

~ . ~

o.~

e.

OJ()

de __/ __/

O _/RADCO:MIDOS/SSCE-MC

Refere.nte Ofício n°_ _ _ _

V\{_,r· <:..!! n

Localidade:

---

.:t:ncvu&\, - ~

te.....-

'-QvÓiú\ -y-yy\J-'

( ) única entidade no local ou;
( )com concorrentes: ( ) arquiv:l.do(s), ( ) em ~nálise,( ) em exigência.( ) instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
(__) Cumpddas integralmente - Processo instruído (I a Fase) .
(_) Cumpridas parcialmente, restando a apre.sentação da seguinte documentação abaixo descrita:
(_)Cumpridas integralmente- Proce.sso instruído (2a Fase)
IT.WA
"ilmírio d.., ~.. .
Observações:
CONrERF · . ... I) Olt~IH.

tittrW

Analista rcspons:hcl :. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____:__

Br:tsília. _ _! _ _! _ __

SlAI•E:._ _ _ _ _ _ _ __
EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
(_) Cumpridas integralmente
(_) Cumpridas parcialmente, restando a aprese.ntaçfio da

~eguinte

documentação:

Obsen·ações:
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* CONTINUAÇÃO- VERSO-)

DENOMJNACÃO FANTASIA: FLS.~· _J_...,..,.._o..:_~_~...-~.,..._~_....;_F'_,_ry\...:.........>._ _~----DENOMINAÇÃO:

CNPJ ~FLS.

I

O 'l-

ESTATUTO SOCIAL -FLS..

~ r:l..J 5

--oJ

ATA DE FUNDAÇÃO/CONS~ITUIÇÃO- FLS.

1-:3 C\
elO

ATA DE ALTERAÇÃO/DEFINIÇÃO DA DENOMINAÇÃO- FLS.

./
DIRETORIA:.· .VÁLIDA ATÉ: ól.JS1~102+

..~,.. ~ROSFLS.
'

MANDATO:~ANOS-:- ART. J ~
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Analista respoosável: _ _
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n- Centro- Imaruí- SC- CEP: 88770-000- Cx. PostaJ: J J
CNPJ: 00.756.645 I 0001-59 - Fone: (0X:X48) 3643-0278 - E-mail: adimarui@bol.com.br

Imaruí-SC, 08 de fevereiro de 2010
?.Hi·H8Tf:M'lt-, [)c li r- 1-

AO
MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
SR. HÉLIO COSTA
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA-DF

• .,

•

•

,

1
- · - ·· · ~,.~i.Jr,1-.l'tt::~.~:
••;E3
2R;:. 8fLi.is. ~ DF

Ref. : Recurso Administrativo abertura de processo de Radcom
Processo n°: 53000.040302/05

e

Ilmo Sr Ministro das Comunicações,

Nossa entidade participou de aviso de habilitação do serviço de Radcom para a localidade de Imaruí·SC,
sendo classificada nas diversas etapas de autorização do serviço no Ministério das Comunicações.
Em 07/07/2006 e 14/10/2007, o Minístério das Comunicações solicitou o encaminhamento do projeto
técnico da Radcom de nossa entidade.
_
..
Pensávamos que o responsável pelo projeto técnico d ~m~ ~ sociação (Associação
~~ h~YI~i hado o projeto técnico
Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo), de I
solicitado pelo Ministério das Comunicações, e ficamos despreoc pados em relaçYJ'\o ssunto.
A pessoa responsável pelo projeto técnico, Sr Angenor aurin~<g lllf1rl1Jnes e uma pessoal de muita
_responsabilidade e confiança de nossa assodação, e nos comuni ou que havi~ovíd ciado o projeto técnico
da Radco~ e que daria andamento junto ao Ministério das Com nicações.
om de ssa as ociação, veio a falecer, e
Ocorreu que esta pessoa responsável pelo projeto técnico d
não chegou a encaminhar o projeto técnico para o Ministério das Comunicações
Ficamos surpresos recentemente ao receber-mos oficio do Ministério das Comunicações informando que
nossa entidade não havia encaminhado o projeto técnico de nossa Radcom, e que o processo havia sido
arquivado.
No oficio recebido do Ministério das Comunicações nos foi indicado a solicitação de reabertura do
essa.
Desta forma., efetuamos a solicitação de reabertura do processo da Radcom de nossa entidade para o
Ministério das Comunicações, anexando o devido projeto técnico em conformidade com a nonna do Serviço de
Radcom.
O projeto técnico de nossa Radcom está no Ministério das Comunicações.
Em funcão do grave problema ocorrido com a pessoa de nossa associação {falecimento). responsável pelo
projeto técnico da Radcom de nossa associação na ocasião de solicitação pelo Ministério das Comunicações,
vimos solicitar a vossa senhoria, a reabertura do processo de autorização do serviço de Rádio Comunitária FM
para a Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo. de lmaruí·SC.

Atenciosamente

~~
~:s~dente

da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo

DOCUMENTO ANEXADO
NESTA DATA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n- Centro -lmarui - SC- CEP: 88770-000 - Cx. Postal: 11
CNPJ: 00.756 .645 I 0001 - 59 - Fone: (OX:X48) 3643-0278 - E-rnail: adimarui@boJ.corn.br

Irnaruí-SC, 08 de Fevereiro de 2010

Ao
Ministério das Comunicações
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Depto de Outorga de Serviços
Att. Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica
Brasília-DF
Ref: Oficio n° 296/09/REC/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Processo n°: 53000.040302/05

Prezado(s) Sr(es):
Segue em anexo, recurso administrativo, endereçado ao Sr Ministro das Comunicações, Hélio Costa,
solicitando a reabertura do processo de autorização do Serviço de Radiodifusão Comunitária FM, Radcom, da
nossa associação (Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo) de Imaruí-SC.
Pensávamos que o responsável pelo projeto técnico da Radcom de nossa associação (Associação
Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo), de Imaruí-SC, havia encaminhado o projeto técnico
solicitado pelo Ministério das Comunicações, e ficamos despreocupados em relação ao assunto.
A pessoa responsável pelo projeto técnico, Sr. Angenor Laurindo Rodrigues era uma pessoal de muita
responsabilidade e confiança de nossa associação, e nos comunicou que havia providenciado o projeto técnico
da R.adcom, e que daria andamento junto ao Ministério das Comunicações.
Ocorreu que esta pessoa responsável pelo projeto técnico da Radcorn de nossa associação. veio a falecer. e
não chegou a encaminhar o projeto técnico para o Ministério das Comunicações.
Ficamos surpresos recentemente ao receber-mos oficio do Ministério das Comunicações informando que
~ entidade não havia encaminhado o projeto técnico de nossa Radcom, e que o processo havia sido
U ivado.
Conforme orientação recebida do MC, solicitamos a reabertura do processo, anexando o projeto técnico de
nossa Radcom.
SIJM;O ~ IDIW.
O projeto técnico está no Ministério das Comunicações.
fllrliafndM~

Solicitamos que dêem andamento de nosso recurso admini
Hélio Costa.

Atenciosamente

ti!~

Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo

~r&'.. ~~

-;fg

·vo junto ao Ministro das Comunicações, Sr.
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1\'IINISTÉRlO DAS COl\HJNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEP ARTA..l\fENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"- 3° andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900- Brasília/DF
Fone: (61) 311-6890- Fax: (61) 311-6617

Oficio n°

.,J ;)_ b~ ~·

/2010/R.ADCOM/DOS/SSCE-MC

Brasília, )
Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luiz Bittencomt S/N.
88770-000 - Imaruí!SC

;L

de Março de 201 O.

Jb

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,

Tendo em vista a análise realizada no processo n. 0 53000.040302/05, na localidad~ de
lmaruí/SC, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente, solici~inos a V.sa que
sejam enviados os seguintes documentos:
··
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:
I)
Planta de arruamento em escala, indicada e compatível com a área da localidade
objeto da outorga, e que pennita a visualização do nome das tuas, indicando o local de instalação do
sistema inadiante, o endereço e as coordenadas geográficas no format9 GG 0 MM'SS'. assim como o
traçado áe circzmferência de até um quilômetro de raio, que delimita a área abrangida pelo contomo
de 91 dB J.l.· Na planta de arruamento também devem ~star indicados o-~~ endereço tanto da sede
quanto do estúdio da emissora, em conforme ao disposto
Ml(tG~ a "c" da Norma
Complementar 01 /2004. Dado que na planta enviad ~ ~ as infom1ações
coJTespondentes, o traçado da circunferência esta indicado po ~it~M~o a 1km segundo a
escala e um outro maior na escala correta. Esta duplicida e de ~~~Ufaflfl~ ger divergência nas
infonnações referentes à cobertura da radio.
U

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA

2
_;p
l
:

1) cópia da Ata de eleição dos atuais dirigentes da Entidade devidamente registrada,
constando todos os cargos elencados no art. 12 do Estatuto Social, tendo em \·ista que o mandato
de 2 anos, relativo à última diret01ia, expirou aos 25.11.2007, e havendo alterações na composição
do Quadro Diretivo, que os novos membros encaminhem as declarações e documentos referentes
ao subitem 7.1, alíneas "e" e "i" da Norma Complementar n° 01/2004;

2) prova de que seus diretores são brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos
e maiores de dezoito anos ou emancipados (cópia do RG ou Certidão de Casamento e CPF) , de acordo
com ao subitem 7.1, alínea "e'' da Nonna Complementar n° 01/2004;
3) declaração: assinada por todos os diretores, comprometendo-se ao fiel cumprimento
das n01mas estabelecidas para o Serviço, de acordo com ao subitem 7.1. alínea "i" da Nom1a

JAGA-Proc.W 53000.040302/05-RADCOM-DOS/SSCE-MC
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ASSOCIAÇAO J!ENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO ~ ti~<:;'··
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n - Centro- Imaruí - SC - CEP: 88770-000
,. :: - ·.;.
Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278 - e-mail: adimaruí@brturbo.com.br

Oficio 00112010.

Imaruí/SC, 04 de maio de 20 1O

AO
tvfiNISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Mrr·.n8TéR:.; D.~.:s: >::o\\~U~·!!C)_;-;;: ::
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
BRASÍLIA-DF
SR.t. sr!..u. D:=
Ref.: Oficio n° 1268/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Processo n°: 53000.040302/05

Prezado(s) Sr(es):

Vimos através deste, solicitar wna prorrogação por mais 30 dias para o encaminhamento da
documentação solicitada no oficio acima.
Surgiu a necessidade de fazer-mos algumas alterações adicionais na documentação a ser
encaminhada, e resolvemos solicitar prorrogação no prazo de entrega em mais 30 dias.

Sf:RVÇO~~.
..~<1&!~

~RE~O~~

Atenciosamente,

~IJ. ~

29 UT 2611

Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNPJ 00.756.645/0001-59
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AO
~~~t rJtP?~l~~~~:
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
~· · · :<;:c-;;j.{l::::~o
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAJ\1ENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
BRASÍLIA-DF

Ref.: Oficio n° 1268/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Processo n°: 53000.040302/05

Prezado(s) Sr(es):

Segue em anexo, as exigências do oficio acima.
Solicitamos que dêem andamento no processo de outorga do Serviço
de Radiodifusão Sonora em FM Comunitária da Associação Beneficente
Cultural e Educacional Amor ao Próximo, de grande importância para a
comunidade de Imaruí - SC.

Atenciosamente

(J

""-V-º-Lb~--~-J~s______
!)Eng0 Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211-1
Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNPJ 00.756.645/0001-59
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ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bilt~_ncourl , s/n- Centro- lmaruí- SC- CEP: 88770-000- Cx. Postal: I I
CNPJ: 00.756.645/0001-59 - Fone: (OXX48) 3643-0278- E-mail: adimarui@bol.com.br
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ATA No 001/2010

Co

---....__

Aos v· te e seis ias do mês de
de dois mi( e dez, reuniram-se na sede da
Associação Bene tcente Cultural e Educa~f Amor ao Pr~lÓcalizada na rua Capitão
Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°, centro da cidade de Imaruí, Santa Catarina, , os homens
de espírito associativo e que neles cresceram e assim evoluíram, associados~~para
Assembléia Geral Extraordinária. Na oportunidade, falou-se da necessidade e substihili)
· dois diretores, por motivo de mudança dos mesmos sendo eles: O Sr. João Costa ere-ir-a-&-o
Sr. Eliezer do Canto Pereira. O diretor geral de posse da palavra incentivou os associados
com otimismo quanto o andamento do processo. Ato contínuo foi efetuado a substituição
dos diretores já mencionados, que ficou assim constituída: Diretor Geral: Geraldo Antunes,
Diretor Administrativo: GenovaJ da Silva de Oliveira, Diretor de O era oes: Edervir Acordi
Peron, DiretorComunitário: Portinha ornes Plácido. Nada mais havendo a
· geral extraordinária e eu Rosimário João Felipe, na
tratar, foi
função de
lavrei a presente ata, para ç,onstar tudo que nela ocorreu.
Assina Rosimário João

e

~·

:-=·

,

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Santa Catarina

-

CERT:IDAO
Certifico que a pedido verbal pela parte interessada foi realizado, em 04 de junho de dois mil e

dc:.l o registre da ATA

~J 0

001/2010 d:: l;roja Evar.;;éf:ca Asscmb!éi~ d~ Deus de ~maruf, protoccladc sob

n• 26 e registrado sob n• 1006, nas folhas 68 do livro de Registro de Pessoas Jurídicas n° A·12, cujo

acervo se encontra aos cuidados desta serventia, a cargo de seu Titular laide Florentino Eghert, contendo o
seguinte texto: ATA N° 001/2010, aos vinte seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, reuniram-se na
sede da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, localizada na rua Capitão Jerônimo
Luiz de Bittencourt sn°, centro de Jmarui, Estado de Santa Catarina os homens de espírito associativo e que
neles cresceram e assim evoluíram, associados desta, para Assembléia Geral Extraordinária. Na oportunidade,
falou-se da necessidade de substituir dois diretores, por motivo de mudança dos mesmos sendo eles: o senhor
João Costa Pereira e o senhor Elíezer do Canto Pereira. O diretor geral de posse da palavra incentivou os
associados com otimismo quanto o andamento do processo. Ato contínuo foi efetuado a substituição dos
diretores já mencionados, que ficou assim constituída: Diretor Geral: Geraldo Antunes; Diretor Administrativo:
Genoval

Silva de Oliveira; Diretor de Operações: Edervir Acordi Perón; Diretor do Conselho Comunitário:
Gom

Plácido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia geral extraordinária e eu
Felipe, na função de secretário lavrei a presente ata. para constar tudo que nela ocorreu.

ária João Felipe.
,laide Florentino Eghert,

o. lmaruí, 04 de

ANEXO 3- MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
Geraldo Antunes, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, declaro para os devidos fins que:
o endereço completo da~~ da entidade é na Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°,
Centro, na cidade de Imaruv,Estado de Santa Catarina, CEP 88770-000- Caixa postal 011 ;

todos os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de dezoito anos.
Imaruí, 30 de maio de 2010.

Endereço para correspondência: Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencour,s/n°, Centro, Cx. Postal 11
na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP 88770~000
Telefone para contato: OXX48 - 36430278;
Correio eletrônico: adimarui@bol.com.br

Diretor Administrativ : Genoval da Oilva

RG 1.212.420-6_--.c.-~.,--~---,__-h~~;;,;:;-..=

Diretor do Conselho 'r~WJ1>4Itário: Portinha Gomes Plácido
RG 371662l _~q,j!7....;.L.,~---------

~

e

._...,......
I'-'A FEIJERAliVÂOOtmll.,l'

.::k"'lii[aml~
18 !!H_~~

!.:STADO DE SANTA CATARINA
SCCI1ETAI11A DE CST/\00 DA SEGURANÇ .\ PUDLICA

·-

I

_______

~~~\i~{.HK>

P:Jtro~Àr2 7

588 • 989

• O5 • 19 9 8

,._.,, GERALDO ANTUNES

JOSE FERNANDES ANTUNES
LOURDES MACHADO

J1 J

•···~f ..MARIA DE

DIIIETOII1o\ DE I'Olk:JA 1 tCNICO·ClENTfrJCA
IN5TITIJTO DE lOENiJFICAÇÂO

•R.olLtO,\rJt.

•' .,

11

- :~

'I,;

.~~~

,,

'.'

.'~ .

~

"

................~................~·h•••••••••h••·•·····....-

•ooOHOHH••oo••

......

eato docviiiDl>ID 6 o co.,prov.nte ele tn&erlção no CADAsmo DE
PESSOAS FÍSICAS - CPF, ueclod• 1 oxloiincl• por tOtcolrda, uivo
nos c uoa prevlato11 n 1 laglallçio vigente.

CPF- CADASTRO DE PESSOAS FfSJCAS

~r~~~t~•;:
. ~ :"·..........

Nome

·~·

,

GERALDO ANTUNES
Ng do ln•crlçio

D1te do N•sclm~~nto

7'Z .

29986 3389

-IIIIIWIWUIIIIIIIm~l

06/05/47

.

-~~

~-

s

E

R
p
R

o

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

•

_Emitido em: 21/10/93

~ .··~--

~U!
\)~
~
~-

-

----~

____

---

_.._

-.~·-_,....- ~7~·----

"'

-~

...

-,-

~ -

~

~

c>

~

c

u

~

'!!:!

z
-'0

~

oO

~

<::c

~

ccw

d~cC

"'~tf~..,.
c: O"'

'L

~<~

.........

~

~=::;

~~
~

a;<D
<:>Cii

.,o
"' Q

o
~

•C

...z
o

tl

Q

-=

~00:

<e"~

't:l"'

....~

~""
~

...

~·:..

.;'

C>

..~-- .o

~

"'9

Q

·e-:
:8;.:..

~

..

Q

~

...

~!'l

Q

I

a

~ ~

';!

:)Q•

~

:;

:3"'"'<..i\

15

Q

a:
o

~

;s..,

\J.

:;::

(i

)S"t"
oO

<o:

"'".Q
... _,.

~

Q

~~
..,5--...

~

"og
c~u.

:t5~

:o:J
q:

~<t

o..,

~
...

oQ
:::.
~

N<l:<

o~

:

.

"'
~
::

!1

~~· ·~

··:..
,~

""<.

::

::.~

!;

.•

,,
'-'

..

·~ '
J
~

..

I

_j

..:-·1:
. . .!.•

-

___
r

__........,_,_.

...

%

...o

"'

é

~

('>

o

...,
=

- -- ..
-- -=
8~
.......
::;.::~

-~

:z:; .....
C>.

==

-~

.,..,_.

>~

-to<;~

~g;

=C">

•....

I

~

ri

I

5;::

..j•

~....

o

m

~. .

3::

o
o_,

.c!

......

-;;f..

,..i

_,

.....

:t.

IU~I. k~~ ·::!1

-1

._.
"""'

-

?

;~. :r

õ

oo

J

.r''!"r
••

•

<
"""'~
0::::0.- >
r

=
....... C>

.

____

J~;,·::

m
::ll

i:

J

.~

.~. :l'f
;. ·*·.

·'ti

;;!1.
.....

~;

:D

:::;

.

õ
2c z
<>m >
o o
õ

-..
.....
c:z

t:""'
-..

~

c:>
c:>

t~

OUT 2012

~·

t

. .,_.,. 1-!... '1 .~
··- . ., ......
r- ....
~
.-·
'"'I

.-

o

;C\

Í;

{ ~~Eln~O~

:lc

-1
l,n

f

z

- Sf:fMÇO ,.:a~ Fiw,.

.-----::: ~ Ylnlst~<m ~

-1

-~

>
.-

._,
..i

>

rnto

m)>

~
;;~

~

IJ•

o
,.,.
...... :n

_f'i

..

-=:-

...1

4

.>

.J

<::

c;.J;
~I

J

t
__.. j

e

~tir't?t'l VALiD~EMfOOO.OT ~Rf!ITClBIOi'IACIOi'IÃL ~:llif...•
2~~yr.o
r.oMe

l. 970. 059·8

~:~

20/JAN/2004

EDEVIR ACORDI PEROII

~Gl lfiAI'ICA PUOI.ICI•

iiCO r:lliNTII'tCA
INr.'llllJTÍ} li!1 lllHI f!Ff<,J\Cf,O

I

F H I• CÃO

li

LEOCLI SI o PERON

MARIA ACORDI PERO

.·..
·I

r. i

:,. II

:A

CPf'

L~--.

-

-~:::_ ::...__...;-....-·

-~,..·

INA(IIIl.. C) . I I

l:(tl~!o~

(~ 8AN~001BRASGL I·

"\:"')---

~ '-~
'

'\

e
VAUOA~M 1000 o T(RRITORIO lllACIONAL

~~~';_'

110

.I*'

IIOME

~~~~·~~<•"'

3 • 716 • 621

POR':' "mro f1mH~!i

f

HliAcAor.~~!Joel

: )~

1ro

0

T,Af.'Tno

l~l~'<' Ülo

,,

Jo~~ G0-e~

JovPlinn
NI,IURAliCJAit~

D~\

'1TJ1 -<""'f'

_

...
. .. ..... . ,..

~·~ '
1.1) ;'
__fi ~.1}tfl,8 ·--~~<Qyv'Letl
/).~-<. C r...~&:•
A!l~t,JATIU~A
00 liTUL.AII

--

- -

· - - - ......

.
• . . . .. ..............._. .. . . . . . . . . . . . . . . ··~·-·· .... . .. .. . . ... . . . . . h .

f1

c ~

f"~.

r~' • • •, . . .,
(
'

L...' .

1

_...,,, : -:

r.>";,.,

'

,.,..

. • "

"'

;

. . .

...,; • : • • ·•• .·• • .

.

:.3::{~:1iQ:~i~t~l~~:g·&.,_ ,:$!.;... z ..~ -· ....:1-'.-:-; .......... ~w:.-L-...........:.-:-.~-!!1.

,.. c - trevlatqa na loQiai6Cia 1v!QNt•;

... . .

,. .

•

•

.,..

I)
.
'

!.:
s
,_
·....

f

,...

~

.

..... . ..

{

""

A

o

I

c,;._,

g,~

n.J.S

~~~
;;: -.,lgj
~ I f'

C' /d

'

• r··

•

Emitido em : oé/08/9Í

•

J

PDRTJNHO GOMES
.

f,

'

.

Nome

~

VÁliDo. EM TODO c).:rERÍUr.óÁ.Ío ·NACIONAL

.

..

CPF - CAOÀ$TRO~a): PESSOAS r::íSI~ÃS

I

...

p

,I

•

. '&t~ daç~to li o' Cbmpr6Vante da lnterfçia no CAOAfiTRo DE
POSOAS (l$l:AII", CPF, ywdl;!la, •P!g.Ja.por:torr:eltDI, e&lvo

1

!x"·- . ._ ,.M .A'- t U

I

' . :

•

I

"

.,.

,...

...

'

- _._

_,

PL~•J iO , i~~Jt~
:,~j\r ~·
h\ . \•!

- r;;
024655509~26

•

•

-"l ·" . .

.·

' J

.
·.·

.

I" ',,.•
1
·.!..~..J·
_.,....r11. . ·-·~oàu
. dt).Nm1mo11to·
..

,.,

11111011111:

25/08/77

:1

'·

""-:::::,.,.

-

(1-e

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
Geraldo Antunes, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, declaro para os devidos fins que:
o endereço completo da ~ed~ da entidade é na Rua Capitão JerônimoL. Bittencurt, s/n°, Centro, na
cidade de Imaruí, Estadd'sánta Catarina, CEP 88770-000;
todos os dirigentes da entidade residem na área da comunidade a ser atendida pela estação ou, se
a localidade for menor ou igual a 3,5 Km, na área urbana da localidade;
a entidade não é executante de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive
comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura,
bem como 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 f~da Entidade ou da emissora, se este for utilizado, serã Nova Canaã FM.
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 Nonna Complementar no 1/2004.
as coordenadas geográficas, na padronização GPS-SAD69 ou WGS 84, são: 28° 20' 4TS de
latitude e 48° 48' 38"W de longitude e o endereço proposto para instalação do sistema irradiante
é: Rua Davi Gonçalves, n° 93, Centro, na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP:
88770-000;
a entidade apresentará Projeto Técnico de acordo com as disposições da Nc(;~~liw:ft=~l!!
112004 e com os dados indicados em seu requerimento, caso seja selecion
a Entidade requerente não possuí qualquer vínculo de subordinação ou q
administração, ao domínio, ao comando ou a orientação de qualquer ou
ao disposto no rut. 11 da lei 9612/98.

Imaruí, 30 de maio de 2010.

Endereço para correspondência: Rua Capitão Jerônimo L. Bittencurt, s/n°, Centro, na cidade de
Imamí, Estado Santa Catarina, CEP 88770-000 ~ Caixa Postal O11.
Telefone para contato: 048~3643-0278;
Correio eletrônico (e-mail) adimarui@bol.com.br
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
• ') _(;..[>

Referente Ofício no .1 ou v õ
Processon° 5~

leiO !RADCOM!DOSISSCE-MC

em .CA'O · :300 - DS

Entidade: OJ-l<ev- . ÍÀ..LY\1..~\ u-n.l0
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( ) única entidade no local ou;
( )com concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em exigência,( ) instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
( _) Cumpridas integralmente - Processo instruído ( 1• Fase) .
(_ ) C,.unpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
(_ )Cumpridas integralmente-Processo instruído (2• Fase)-ENTIDADEHABIUTADA

Observações:

Brasília, _ _! _ _ ! _ _ _

EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
(_) Cumpridas integralmente
L_) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:

Observações:
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Assunto: ATA de Posse n° 001/2010

SE PROlD ILOG)'COLOGICGR.LJSPO
1:):i)SJ201ü-i1 :os d(;\ I c.()

Ao Sr. Carlos alberto Freire Rezende
SSCE

Encminho conforme solicitado a ATA de Posse n° 001/2010 da Associação
Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo Sr. Geraldo Antunes, Diretor Geral.
Atencisamente,

SERVIÇO

M.""iCõFEta,
....

~~~~~a.,~

CC»TERE C~ O ~IMt

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO
PRÓXIMO
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n - Centro- Imaruí - SC- CEP: 88770-000Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59 - Fone: (OXX48) 3643-0278 -

ATA de Possse N°001/2010
Aos vinte e seis do mês de maio de dois mil e dez, reuniram-se na sede da
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, localizada
na Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencout, s/n, centro da Cidade de Imaruí,
Santa Catarina, os homens de espírito associativo e que nele cresceram e
assim evoluíram associados desta, para Assembléia Geral Extraordinária. Na
oportunidade, falou-se da necessidade de substituir dois Diretores; por motivo
E~
de mudança dos mesmos, sendo eles: O Sr.João Costa Pereir
do Canto Pereira. O Diretor Geral de posse da palavra ilmttQti~~
associados com otimismo quanto ao andamento do processo. ~f\t~~~
efetuado a substituição dos Diretores já mencionados, que fico ass~: iretqr
~clfll,
Geral: Geraldo Antunes, Diretor Administrativo: Genoval
Silv
Diretor de Operaç~s: Edevir Acordi Peron, Diretor de Conse o Co unitário:
Põrtinho Gomes Plácido. Nada mais havendo a tratar,
· rrada a
Assembléia Geral Extraordinária e eu Rosimário João Felipe, na função de
secretario da runião, lavrei a presente ata, para constar tudo <We nela ocorreu.
E_ a
a vai assinada por mim Rosimario João Felipe; \--7~ - c- <" .... "'?c
e pela Diretoria: Diretor Geral: Geraldo Ali
:l:,./f~f:;;:~
Administrativo: Genoval da Silva 01~-v· -~L
de Operações: Edevir Acordi Pero~ns::~~~$~~
de conselho Comunitário: Portinho Gomes Pláci

-·

c!-~--~

u:/p

Tabelionato de Notas e Protestos de Titulas da Comarca de
Antonio Alves de Mello, Oficial
lmirui/SC • Telefone:48-38430859
Reconheço como autf ntica il(s) asslnatura(s)
ROSlhiÃRIO JOAo FELIPE (BWY-773241
GENOVAL DA SILVA DE OLIVEIRA (BWY-77326)

Emolumentos: 4 Reconhecimento(s) de Firma "'
Fiscaltzaç~o Pilgo =R$ 4,00
Recibo N'· 91 O
Tabelionato de Notas e Protestos de Titulas da Comarca de
Antonio Alves de Mello, Oficial
lmarui/SC • Telefone:48-3643085B
Reconheço como autlnt1ca a(s) aninatura(s) abaixo írtlíca~a!~e
EDEVIR ACOROI PERON (BWY-77326)
PORllNHO GOMES PLÁCIDO (BWY-77327)

Emolumentos· 4 Reco~oheclmento(s) de Firma • RS 7,60 +~iilli!S:Hft
Fiscalila~;o Pilgo =R$ 4,00
Total =

Tabelionato de Notas e Protestos de Titulos da Comarca de
Antonio Alves de Mello, Oficial
lmarui/SC • Telefone:48·364308S9
Reconheço como autêntica a(s) ~§•"na1rur•" ~'
GERA~DO

AI'ITUNES (SWV·713S.)

Emolumentos 1

Fiscalizaçlo Pago = R$ 1,00
Recibo N' 927
lmorui/SC, 08/D8r.l010
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Assunto: DECLARAÇAO ASSNADA PELO REPRESENTANTE LEr~ Ar ., _. 0 _ .. ~'s
'j"Sj(ji3f.L 0 I ,

1 I .U
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Ao Sr. Carlos alberto Freire Rezende
SSCE

Encminho conforme solicitado a Declaração assinado pelo represesentante legal da
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo Sr. Geraldo Antunes, Diretor
Geral.
Atencisamente,
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓX.JMÕ
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, sfn- Centro- Imaruí- SC - CEP: 88770..000- Cx. Postal: 11
CNPJ: 00.756.645 I 0001 - 59- Fone: (OXX48) 3643-0278- E-mail: adimanti@bolcom br

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL
Geraldo Antunes, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTIJRAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, declaro para os devidos fins que:
- O endereço completo da sede da entidade é na Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°, Centro da
cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP 88770-000 - Caixa Postal O11;
- Todos os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de '
Tabeli.onato de Notas e Protutos de Títulos da Comarca de Imo
Imaruí, 02 de ago~to de 201 O.
Anton1o Alves de Mello, Oficial
;'1

!-..

fmaruiiSC • Tetefone:48·3843085S
Reconheço como aut~ntica a(s) a
GEIW.DO ANTUNES (BWY-n363)

Emolumentos. 1
Fiscalizaçlo Pago =R$ 1,00
Recibo N': 827
Antu.......1g'1
oeroBJ2o1o

fi

uetor Geral: eraldo
CPF: 299.863.389-72
RG: 588.989

"'"sc.

Endereço para correspondência: Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°,
cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP 88770-000.
Telefone para contato: O:XX48 - 36430278; Correio eletrônico: adil~n~~~~~~

-·==

Diretor de Operações Edevir Acordi Peron
RG: 1.970.059-8 - CPF: 664.943.469-87

_ -· ,.

_.. ....
,_ ..
TabeRonato de Notas e Protestoti de Titulas da Comarca de lmarul ·
Antonio Alves de Mello, Oficial

lmarul/SC - Telefone:48-3&4308S9
Reconheço como autlnllca a(s) assinatura(s) abaixo Indicadas e dou
PORTINHO GOMES PLÁCICO (SWY-n7~2 )
EDEVlR ACORCI PERON (SWY-n7~3)

Emolumentos: 2 ReconhecimentO($) de Firma ;
'iscalizaçmo Pago " R$ 2.00
:ecibo N' : 858
11NIISC. 021C8/2010
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9MINISTÉRJO DAS COlVfUNIÇAÇÕES
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

't~

ANÁLISE DE ATENDilVlENTO DE EXIGÊNCIAS
Refe.rente Ofício 11°_
Processouo

Entidade:

_ ___,/0

_

S3 CC0 .OljO. 3/JcZ,

OJYvv~

C\.yvvvv

ov-0

- OS

Px,'Y\.d~1'1!e
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1
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de __!__!_ _ _

_IRADCOM/DOS/SSCE-MC
Localidade:

~'VYI CL-v...v( ~

:X:.,.

,

"">->~

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

EX.'JGÊNCIAS TÉCNICAS:
(_)Cumpridas integralmente- Processo instruído (l" Fase) .
(_) Cumpridas p~trcialmente., restando :1 apresentaç5o da $eguinle documentação abaixo descrita:
(_) Cumpridas integralmente - Processo 1n:;truido ( 2a F:-.se 1- ENTIDADE HABILITADA
SERVIÇO • - ~~ . PliliCO FEa:H,

Br:Jsllia. _ _/_ _ /_ __
SIAPE: ______________

EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
(_)Cumpridas integralmente
(___) Cumpridas parcialmente, restando a apre.sentação da seguinte documentação:

Observações:
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CNPJ ·FLS.
ESTATUTO SOCIAL- FLS.
ATA DE FUNDAÇÃO/CONSTITUIÇÃO -FLS.
ATA DE ALTERAÇÃO/DEFINIÇÃO DA DENOMINAÇÃO- FLS.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R" - 3° andar - anexo oeste- sala 300 - 70044-900 - Brasília/DF
Fone: (61) 3 11-6890 - Fax: (61) 311-6617

/201 0/RADCOM/DOS/SSCE-MC

Brasília, .2Sde ~
Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luiz Bittencourt S/N.
88770-t>OO- lmaruí/SC

de 2010.

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a anâlise realizada no processo n. 0 53000.040302/05, na localidade de
Imaruí/SC, 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:
Cópia da Ata de eleição dos atuais dirigentes da Entidade devidamente registrada,
constando todos os cargos elencados no art. 12 do Estatuto Social, tendo em vista que o mandato
de 2 anos, relativo à última diretoria, expirou aos 25.11.2007 e havendo alterações na composição do
Quadro Diretivo, que os novos membros encaminhem as declaraçõ
~~lriSt entes ao
subitem 7.1, alíneas "e" e "i" da Norma Complementar no 01/2004. Mir.isréri:l das~. . .
COti'E~F Cc.l O Qltt,l#(.
Foi apresentada ata de substituição de alguns membros, atada de 26.05.2010, ão sendo
possível precisar a validade do mandato da diretoria alterada, endJ,lanffil nec ssária a
apresentação da ata de eleição dos diretores que foram substituídos.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) -;;;co tados do re bimento
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 e iada deverá ser apresentada no
original ou em cópia autenticada, conforme determinação · posta no subitem 7.3 da Norma
Complementar 01/2004.

CARLOS ALBERTO F
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

SLPM -Proc.No 53000.040302/05-RADCOM-DOS/SSCE-MC

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, sln - Centro - Imarui - SC - CEP: 88770-000 - Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59 - Fone: (OXX48) 3643-0278- e-mail: adimarui@brturbo.com.br
A Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"- 3° andar- anexo oeste sala 300 - 70044-900-Brasília/DF
Oficio W 003/201 O

Imarui, 22 setembro de 2010.

EXELENTISSIMO SENNHOR.
"'iemos por intermédio deste informar-lhes que foram substituídos dois diretores na diretoria da
ssociação Amor ao Próximo, que são eles: Sr Genoval da Silva Oliveira, e o Sr Edevir Acordi Peron
conforme a ata do dia 26 de maio de 201 O.
Informamos-lhes também que o mandato da diretoria acima citado findar-se-á no dia 10 de março de
2011, conforme a ata datada de 11 de março de 2009; e o estatuto da instituição amor ao próximo art.
12.

Art. 12
A Diretoria ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, órgão executivo e administrativo, será
composta por um Diretor Geral, um Diretor Administrativo e um Diretor de Operações,
eleitos em Assembléia Geral para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição.
§1°
A Diretoria da ASSOCIACAO BENEFICENTE
TURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO poderá ser substituí .fti!iià,u
mandato, no todo ou em parte, mediante decisão em Assembléia
~~
disposições dispostas no § 1°.

J-

UT l8JZ

e

Os referidos documentos estão anexados a este oficio

, reiteramos protesto de distinta consideração e apreço.
Atenciosamente,

..

MI HIST~RIO DA 8 COtA UNICA Oi:! E~
BRA.~ILIA • Of

53000 049793/2{)'10~10
SfAPAlSCE
27.109!'2010~8 :00

Tabelionato de Notu e Protntos de Titulas da Comarça de lman.d
Antonio AIVII de Mello, Oficial
lmarui/8C • Telefone:48·38430851
Reconheço como autlntica a(s) auinatura(s)
GERA~DO ANTUNE8 (BXT -881U]
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO

.,~:;:.

' 01'1.. ··:·.

~i~i'

Rua Capitão Jerpnimo Luiz de Bittencourt, s/n - Centro - lmaruí - SC • CEP: 88770-000 - Cx. Postal: 1 i 's ~
CNPJ: 00.756.645 I 0001 -59 - Fone: (OXX48) 3643-0278 - E-mail: adimarui@bol.com.br

ATA No 001/2010
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, reuniram-se na sede da
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, localizada na Rua
Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°, centro da cidade de Imaruf, Santa Catarina, os
homens de espírito associativo e que neles cresceram e assim evoluíram associados desta,
para Assembléia Geral Extraordinária. Na oportunidade falou-se da necessidade de substituir
dois diretores, por motivo de mudança dos mesmos sendo eles: o Sr. João Costa Pereira e o
Sr. Eliezer do Canto Pereira. O diretor geral de posse da palavra incentivou os associados
c"'ttt otimismo quanto ao andamento do processo. Ato contínuo foi efetuado a substituição
('f> diretores já mencionados, que ficou assim constituída: Diretor Geral: Geraldo Antunes,
'rf'iretor Administrativo: Genoval da Silva de Oliveira, Diretor de Operações: Edevir Acordi
Peron, Diretor do Conselho Comunitário: Portinho Gomes Plácido. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada essa Assembléia Geral Extraordinária e eu Rosimário João Felipe, na
função de secretário da reunião, lavrei a presente ata, para constar tudo
Assina Rosimário João Felipe.

--

SERVIÇO fl(aco ~
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Diretor de Operações Edevir Acordi Peron
1.970.059~8 • CPF: 664.943.469-87

Diretor do Conselho Comunitário: Portinho Gomes Plácido
RG: 3.716.621
024 .655 . ~v7.:.~Tabelionato da Notas e Protesto$ de Titulas da Comarca de lmarqi
Antonio Alves dt Meno, Ofl~lal
~
lmarui/SC • Telefone:48·38430858
r
Reconhe~o como auttntica a($) usinatura(s) abaixo
GEIW.OO ANTUNES (BlCT -ii1U)
GENOVAL DA SILVA OE OLIVEJRA lBXT-881tS)
EOEVIR ACOROI PERON (BXT.Q81SI )

ASSOCIACÁO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO
PRÓXIMO
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, sln- Centro- Imarui- SC- CEP: 88770-000- Cx.
Postal: 11
CNPJ: 00.756.645 I 0001-59 - Fone: (OXX48) 3643-0278- E-mail: adimarui@bol.com.br

ATA No 001/2009
Aos onze dias do mês de março de dois mil e nove, reuniram-se na
sede da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo,
localizada na rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°, centro da
cidade de Imaruí, Santa Catarina, , os homens de espírito associativo e que
neles cresceram e assim evoluíram, associados desta, para Assembléia
Geral Ordinária. Na oportunidade o diretor geral Geraldo Antunes, falou
sobre os desafios enfrentados no trâmite do processo de legalização para a
execução de serviço de rádio difusão comunitária, deixando uma palavra
otimista quanto o andamento do processo. Ato contínuo foi efetuado a
posse da nova diretoria que ficou assim constituída: Diretor G~: Geraldo
Antunes, Diretor Administrativo: João Costa Pereira Diretor de Operações:
Eliezer do Canto Pereira, Diretor do Conselho Comunitário: Portinha
Gomes Plácido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada essa assembléia
geral ordinária e eu João Costa Pereira, na função de secretário da reunião,
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada por unanimidade vai
devidamente assinada.
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l\flNISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
·
~
SECRETARlA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
~J,-,~q
4~
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
-::."''=' ,t:...- <:[~
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"- 3° andar -anexo oeste - sala 300 - 70044·900- Brasília/DF - , 'êl
Fone: (61) 311-6890- Fax: (61) 311-6617

Oficio n°

6V)t.2.5"

/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC

Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luiz Bittencourt S/N.
88770-000 - lmaruí/SC

e.

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. 0 53000.040302/05, na localidade de
Imaruí/SC, 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 da Ata de eleição dos atuais dirigent ==-~~~a
constando todos os cargos elencados no art. 12 do Estatuto So ~oc.m>~u
anos, relativo à última diretoria, expirou aos 25.11.2007 e avendo alterações n
Quadro Diretivo, que os novos membros encaminhem as d clara«õ}ldii\Ômen
subitem 7.1, alíneas "e" e "i" da Norma Complementar n° 01/2 4.

ente registrada,
o mandato de 2
composição do
s referentes ao

Foi apresentada ata de posse da diretoria, datada
3: 009, sem o evido registro e
não a Ata de eleição conforme solicitado, não satisfazendo, portanto, a exigência legal.
b) Em atenção à COTA N° 261/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, que solicita a
adoção de medidas necessárias à verificação da idoneidade dos dirigentes das entidades que forem
consideradas aptas à execução do serviço de radiodifusão comunitária, essa Associação deverá
encaminhar os seguintes documentos relativos aos dirigentes associativos:
- Certidão de feito criminal da justiça estadual e federal dos últimos 05(cinco) anos do
local de residência, de todos os diretores ou cargos similares.
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 fonnal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá ser apresentada no

SLPM ·Proc.W 53000.040302/0S·RADCOM-DOS/SSCE· C

•

original ou em cópia autenticada, conforme determinação
Complementar 01 /2004.

CARLOS ALBERTO FREIRE RESENDE
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

~~aur

Lnso/DOSSSCE-MC
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ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, sln- Centro- lmarui- SC- CEP: 88770-000- Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278- e-mail: adimami@brturbo.com.br
A Esplanada dos Ministérios_Bloco "R"_3° andar- anexo oeste sala 300 _ 70044~900_Brasília!DF
Oficio N° 004/20 1O

Imaruí, 28 outubro de 201 O.

EXELENTISSIMO SENHOR.

Viemos por intermédio deste responder o oficio N° 004/20 lO, o qual recebemos no dia 11 de outubro de
2010.
No referido oficio foi-nos solicitado o envio dos referidos docwnentos:
Informamo-llies que a ata de eleição é a mesma ata de posse que já lhes enviamos, e que a atuação da
diretoria expirara em 11 do 03 de 2011.
Em anexo estamos enviando:
- Certidão de feito criminal da justiça estadual e federal dos últimos 05 (cinco) anos do local de
residência, de todos os diretores ou cargos similares.

SERYIÇC ~FÊ~

Sem outro particular, reiteramos protesto de distinta con i~~ ~~

OOHf(lfE- C~ 0 (Jtlr'.,IN

Atenciosamente,

~~OUT
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DOCUMENTO ANEXADO
NESTA DATA

21/10/2010

0002124

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruí- Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 2023

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Comarca de lmarul, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de lmarui,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

EDEVIR ACORDI PERON, braslleiro(a), casado, ministro do evangélico, portador do RG: 1.970.059-8, CPF:
664.943.469-87, filho de Leoclisio Peron e Maria Acordi Peron, natural de Meleiro - SC, nascido aos
01/04/1964, residente na Rodovia Se 437, Casa, Centro, CEP: 88770-000, lmarui- se.**************""**""**
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão

é isenta de custas.

Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

0002124
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0002126

21/10/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruí - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 2025

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Comarca de lmaruí, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de lmaruí,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

PORTINHO GOMES PLÁCIDO, brasileiro(a), casado, policial militar, portador do RG: 3716621, CPF:
024.655.509-26, filho de Manoel Pedro Plácido e Jovelina José Gomes, natural de lmaruí • se, nascido
aos 25/08/1977, residente na Rua Nereu Ramos, Lotado na 4°PEU1 8 CIAI5° BPM, Centro, CEP: 88770..000,
lmaruí - se.........................,_.......*******'****"*********'*******'**.......,..*'**********'*'***"*••••****'******'*******'*****'*"**......**.
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
Nome da

cidãd.~~~~:~ubro
de 2010.
6_- - -?

Sérg~.V.ieira-~------

:--Dist lõüiCor Judicial Designado
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21/10/2010

0002125

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruí- Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 2024

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Comarca de lmaruí, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de lmarui,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

GERALDO ANTUNES, brasileiro(a), casado, agricultor, portador do RG: 588.989, CPF: 299.863.389-72,
filho de José Fernandes Antunes e Maria de Lourdes Machado, natural de lmaruí - se, nascido aos
06/05/1947, residente na Estrada Geral, Próximo a Escola, São Tomás, CEP: 88770-000, lmaruí. se.......
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

_:_9r
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0002129

2511012010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruí ~ Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 2029

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Comarca de lmarui, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de lmaruí,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

GENOVAL DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro(a), casado, aposentado, portador do RG: 1.212.420·6, CPF:
485.835.109~20, filho de Moises Garcia de Oliveira e Dorvina Souza de Oliveira, natural de São Joaquim~
SC, nascido aos 17/05/1954, residente na Avenida Governador Celso Ramos, Casa n° 49, Ccentro, CEP:
88770~000, lmaruí • se .................................................................................................__......................_••
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais , para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras
do Distribuidor Judicial.

Nome da

e mediante assinatura

cidad~:..~~g!,l?9a-feirr~ de ~-utubro de 2010.
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EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: ·'
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"- 3° andar -anexo oeste- sala 300 -70044-900- Brasília/DF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617

Oficio no ~.lCO

/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília, )

e.

lo

de J~;·trnbl.o de 2010.

Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente, Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luiz Bittencourt, s/n°
88770-000 - Imaruí - se
Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,

Tendo em vista a análise realizada no processo n. o 53.000.040.302-05, na
localidade de Imaruí- SC, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente,
solicitamos a v. saque sejam enviados os seguintes documentos:
a) Em atenção à COTA N° 261/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, que solícita
a adoção de medidas necessárias à verificação da idoneidade dos dirigentes das entidades que
. ~Giação
forem consideradas aptas à execução do serviço de radiodifusão comunit' ·
deverá encaminhar os seguintes documentos relativos aos dirigentes associat
~ ~ FEII:It
.,.~· da8~ . . .
- Certidão de feito criminal da justiça federal dos últimos 05(
residência, de todos os diretores ou cargos similares.

i~~cis~ll~~
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b) declaração, assinada por todos os diretores, comp
ndo-se ao fie
cumprimento das normas estabelecidas para o Serviço, de acordo com ao subi tem 7.1, alínea "i' rY /<da Norma Complementar n° O1/2004;
i tl -<f-..
~-

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

SLPM- DOS/SSCE-MC

.P

ser apresentada no original ou em cópia autenticada,
subitem 7.3 da Norma Complementar 01/2004.
Atenciosamente,

SENDE
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

SLPM - Proc. N" Imaruf - SC - RADCOMIDOS/SSCE-MC

Ministé:do das Comu:r:üca9<5e;
Secretaria de Serv-.iço~ de Comunicação Ele:trôn:ica

- •'-:

CONFOR.hiE P.G>RTAR.l..4. No 336 DE 11 DE JUI..iHO DE 2003
REQUERJMENTODE VISTA,.CÓPIAS
.
. DEPROCESSOS.EDOCDMmNi:os

..

'

....
~-

.

-bu·( .)'\

Cons.idet:ando o .interesse em i:oformaçõ~s relativas ao Processo ,õe: ( ) Outorga, ( ) Pós-Outorga
.Acorppanhamento e Avaliação, SÇ>l1cito, junto ao ü~aJ res_po:osa-vel da unidade_ na qual o p_rocess_o .Se
e:pcontra:

{)(>'Vista dO Processo;
( ) Cóp)as elos autos do Processo- folhas
à folJ1 as ~
( ) Certidão do Pl'ocesso;
--

53 Q(JO o<fo,Y:Jl-05

eoce~sono
J.'-e.latiY~

no Servi~o de: (~:ãtlio Com~Ú:Jri:~/ (

)R5dio/I'V.Comerci~l /(

)R:ldiorrY'Eiluc

)Rry /( ) ~C · .

I

Nomedo~~~~n~:-~~~~~~~~~~~~~lu·~·~~~~~~~~~~~~~f5~5SF

EnJue;o~~~e~;~~~·4A~-~~~
· ~A~~~-~-~~~A-~~~~~~~u~~
- ~-~B~-~i~H:~-~N~Ç~DatA~~~s~fL~~-'~~~~~~
CE:P_;. $ g_ :}):O- OOQ
UF/M~~kspio:. 1HA·ev l :- .s. c_.
Têl e;fo11·es: 6i :gl l b~; f39' .l( . . ~ . ~.B)6J_ Z_oi3~7zio.
. I

.

1\'l_otiva~ão. ela solicitação c da afirmação ela qU:a.Jidadc_de ·jnter.essado: :'-.....s:s------------~

....
. .
.
.
. O intér~s:~do dever:i _.assiD.al:lr :a

.

. .

..

·

.

---

sua qualific:.ç!l_o, co:oside.r:a:nd o os :iÍe:ns :ah.aiJ::o ~ ~ ~oY r ::1 sua coJ;di9íÍo·
po.r· J:t?-CjO·dC d~CU.i:nCXltO ·:1 Sa; ta:ne:X.&~ÕO :3• CSt":l SOJicitaçiio ..:rnte.s tb r~Jiui-Ç.5o _de 1 $_~ dtli~pi (pr:~Z~J 5 :di~) OU :
8lici~açiia da ctrtid~o (pra;z;o 5 ~i!ls). Pod~ re~crer vjsta,·cerudões ~·cópias ~r ~~f$1to inte:essados, I~O.S :
W'"11)oS- da Lcf 9.7 84 de-1999, cqn(on:oc, ;q'?_gulf especificado:
·
.

( . ) 1

~ Pcss~·a,_ fis~c~ -~ j~;d~~~.

ten·p~- uav~ i~cio ~~m.o. ~tul~ -~~.

tcf!UJ~ i~U~~~ i~diYí~uais ~n

qu e o!
.·
.Do.
aerdcio do direit? de rcpr~entaçlio "'; ·
·
·
·
.
. { ) Jl-P~so:u llSi~ oUjUpdicas, óu os ' seu~ representante.~ .l.egai:s, que-, Jtlestl1 :sen;1 o terem .in:ici:~do, ssam ter clircitos
?U int_eresse.s afetâdos por d~isões ~eles pro.f~idas _ou.a s~em adotadas*;
.~
· ..
( ) m- k Organp;açõe.s ou as Assc-d açõc.S representativas, em defcsà de direitos e interesses coletivos•*;. .
.
· ( · )·JY- As pessÕas ·ou as .Assçci a~ ões leg<1lmcnle comtiruídas ·(lu seus rcprcicnt:mtes leg::lis, em defesa de dircílos e-interesses
difusos·~·;

.

·

.

.

·
.

:R.epns'entaotes Legais J frocur:adores .:.·Anexar cópia da Identidade e Cópia-de Procuração válida ou.Cópia da OAB;
.
O.rg:nü2.nçõe..</Associaçõ~ rêprescntati·v-as - Aoexar cópja tle do ment-a-que comprove :1 cond.i.ç ão de rqmsenbção -do
interesse aJcgado;
·
1'\ f
/
.·
·><

**

:B.rasilia, W..,'dc:

1)fZ.f(1fJL{; :ele 2001Q _: .

Em 3tellf·
-o--:rpTef"éiifada e apósoSveriguação d:1 qualiflc:lçlio de i"ntcress:Jclo, :J.;naa.nrl~ ;1 de~~b cornprwaç5o
junto à esti,requcrimeDto, p:ro·.ié!cndd, D:~ presente d:ata, todos os :l1os necessários à rea.liz.a.ção do requerido.

Assii:tatürà ê 1\.1atritll1a/Siape do Servidor respons?vt?l pela autorização do.. requoxido.
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ÇO NOTARIAL

, - ,_.v,

'?")

tônio AJ.ves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045
FoÜi~ ·C1i6
Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP: 88,
- Imaruí (SC)
: 48-3643.0859 -Fax: 48-3643.0859
l 0 TRASLADO
cartoriodeimarui@yahoo.com.br
PROCURAÇÃO bastante que faz
GERALDO ANTUNES
a AIRTON LIMA DA SILVA

SAIBAM os q ue este p úblico instrumento de procuraçao virem que, aos
dias do mês de dezembro(l2) d o ano de dois mil e dez(2010), neste
· e Coma r ca de Imaruí,
Sant a Catarina, compa~eoeu neste Serviço
arial, perante mim Antônio Alves de Mello - Tabeli ão Designado, neste Of ício
OUTORGANTE Sr . GERALDO ANTUNES, de nac iona lidade brasileirar nascido(a} em
6/05/1947,
filho de José Fe rnandes Antunes e de Maria de Lourdes Machado ,
aposentado , portador(a) d a cédula de Ide ntidade n ° l8°R 588.989
portador(a) do CPF n° 299.863.389- 72 , . resid ente e domiciliado na
Geral,
s/n, bairro São Torná$, cidade de Imaruí-SC, sendo apresentado
ato Certidão de Casamento expedida pelo Ofício do Registro Civil das
do Muni cíp io e Comarca de Laguna/ Se, e m data de 23/11/2010,
no 105973 01 55 1992 2 00021 015 0001945 93; maior e capaz,
conhecido p or mim, Tabel ião De signado, ante do s documentos de identidade
dos pelas autoridades competentes, que me foram apresentados, tomados p or
ante suas c aracteríst i cas gerais de apr es entaçã o e conteúdo, por ele me
que por este instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e
s eu ba s tante procurador: AIRTON LIMA DA SILVA, de na c ionalidade
rasile i ra,
DIVORCIADO,
funcionário público, portador(â) da cédula de
denti dade n o 9 61. 5 40 SSP/DF, port ador (a) do CPF n° 286.922.251-34, r esidente e
.~~<Jm~ciliado
na,
cidade de Brasília-DF; a quem confere poderes amplos e
para representá-lo junto ao Servi ço Públ'
e r~ ~in i st éri o das
icações,
Explanada dos Min i stérios Bloco R, a ~.~~0 0044900,
a cidade de Brasília/DF, ou ond e com es te público ~~- ~ esenta r,
adendo acompanhar o processo de n° 53.000.040.302-0 COfllt{ftE.~~IIti r copl.as
ter acesso a t odos o s doc umentos do proces so , p dendo {;tpap a. ta.nt
a ssinar
documentos ou requerimentos que se f zer ~~~~~~m~rios, juntar,
sentar e retirar doc ume ntos, e nfim, pra ticar
do,s o >}~~t;~·~ .hece s árias ao
iel cumprimento deste mandato,
inclusive aquele na .E;!Xpr~ss.os n presente
trurnent o. Os dados do procurador foram forne c
p~lo outorga e que se
esponsabiliza pera veracidade e exatidão dos mes mo
IM O DISSE
me p e diu
lavrasse esta Pro~ura çã o, que lhes sendo lida e ach a.:~Bpfo r{l\e, foi aceita
a ssina.
FicamJJ~pensadas as
testemunhas conforme à.ft{ :8~4 do Código de
a rmas d
~),t_ ~- u dicial d a Corregedoria-Geral d<t :: \Ju'stiça de Santa
a tarina.
).
Antôn i o Al ves de Mello, Tabelião Designado, que lavrei,
m p úbl ico e raso. As sinou n esta procuração: GERALDO ANTUNES
e. Nada mais, trasladada em seguida. Porto por fé que o presente
aslado , é cóp ia fi el da p rocuração lavrada,
por este serviço notarial.
servação: Enventua lmente a quantidade de folhas do livro pode ser maior que a
antidade de fo lha s do traslado, po is o número -d e folha s do livro depende da
de partes envolvidas no ato, haja visto que as partes assinam apenas
do li vro e n o tras lado as sina somente o of ici al.

continua na próxima f olha . . .
onento lmJII'eli50 por

~neio

mcc:\nlco, qunlqu~r en~cnda ou rosura, sem

rwalv:~,

serli considerado como indicio de Adulteraçiio ou tenhtiv~

t~raude.
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FEDERATIVA

DO

Estado de Santa Catarina
Municipio e Comarca de Imarui

SERVIÇO NOTARIAL

Antônio Alves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP: 88.
Centro - Imarui (SC)
Fone: 48-3643.0859 - Fax: 48-3643.0859
EMail: cartoriodeimarui@yahoo.com.br

~ d_e ~~ro de 2010.
te~ da verdade.

Irnarui,
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mtnto Impresso )lo r melo mecânico, qvnlquer emendn ou rnsora , sem rusnlv11, ser~ considerndo como indkio de ndulteraçilo ou t~ntnlivn de fraullc.
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VAliDA EM TODO O TERA1TÓR10 NACIONAL
REGISTRO
GEilAL

%1.540

DATA DE
EKPEDJÇ.i.O

04/01/2Ó01

AIRTON LIMA DA SILVA .

NOME

"liA<(ÀO

Antonio Americo da Silva
Zenaide Lima da Silva

NATURALIDADE

Manaus-AI'!
OQ.C ORIGEM

~.Nasc.NQ

..

......

'

-~,?

DATA DE NASCIMENTO

14/11/1961

1094,Fls.1b9,Liv.17b,2QOF

Manatis/AM
CPF

!·t
t

286.922,25l-3j~
ASSINATUM DO DIRETOR
•

LEI N'7.116 OE2910818J

.. m!

(..\

Mlt·HSTtR!Ct Dtr.; •:iOMllt·~IC.u.Ç;•3E">
BRA 8fli.il. • DF

53000 067S·1 6/201ü-6ü
Ao Ministério das Comunicações
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços

Si:P Rü..DU.. üG/CüLOOlCGiU.. !SPO
~.. l1.i't:jJü-i r.·.w.

-.5EOCQ

Pela presente venho solicitar, na qualidade de procurador da Associação
Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, o protocolo de quatro certidões de
distribuição, da Justiça Federal, juntamente com a Declaração assinada, por todos os diretores da
supra citada entidade, anexas, em atendimento ao Ofício n. 0 7160/2010/RADCOM/DOS/SSCE-MC.,
para que sejam anexados ao processo n.0 53.000.04.303-05.
Sendo este o assunto para o momento agradeço a atenção dispensada e firmome mui,

Atenciosamente,

f.!>. u!ML10/J 7(y.U&'k_

S B S, {JcJa~ o~ - &tt.

iJPYRk_
,.
MtA.JUfifZ.to V4- P~ Cfl ~ ;:J(M<wf.fl/1!.1;
(

'

SutJ ~'CCfifíftei~ fJt ?WltvíJJ7/Itl-fJ1f/tJ1 OP--(fikf-;JiV ~ lflJ/VIIVI~1lftcju-SfOIJ
DOCUMEtfTO ANEXADO
NESTA DATA
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ASSOCiAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL
•

f , .P

I

AMORA~iiOO~O

Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, sln - Centro - Imaruí - SC - CEP: 88770-000 - Cx. Postal: 11
CNPJ: 00.756.645 I 0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278- E-mail:

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL
Geraldo Antunes, na qualidade de represenumte legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, declaro para os devidos fins que:
- O endereço completo da sede da entidade é na Rna Capitão Jerônimo Luiz de Bittencowt, s/n°, Centro da
cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, CEP 88770-000- Caixa Postal 011;
-Todos os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores dt.>..sTab~ ,;-;-N
Imaruí, 02 de agosto de 201 O.
Antoni~ Al:nedlt

c:::.

·

-

~r:c::os de TrtUID$ da Comarca de 1111

lmarufi8C • Telefone:41-3843ot59
ReconhBio como aut6ntica a(s) IStiinatura(s) abaixo Indicadas e dt
GeRALDO AHT\JNES (SWY-17363}

/
f

Diretor de Operações Edevir Acordi Peron
RG: 1.970.059-8 - CPF: 664.943.469-87

·

I

·.:.

... .f~

.;8-~,:~-. ~-- '~

I

..·. . ~-'L-·

Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de trmrtUI \.. ( Q~f''~ v
Antonio Alves de MeDo, Oficial
\ cr; 1\~
j .: o··
lmarul/SC • Telefone;41.3843085t
~
~\~
·
·
.:;.,~~-o
,3-:
.,. ...........:.«:,
~~
Reconheço como autlntlca a(s) iiSSinalur.l(s) abaixo indicadas e dou fé.""' ,. ~':.f,~-=;:~
GEltALDO ANNN&S (BWV·T13WI
;), ~"-:-;qol i· -:W:::5:;;:;:
(Jh'-..: "'~- ...
)C:tj!t

u_

Sf

~ ~~~

Emolumentos: 1 ReeonhecintntO(i) de Firma ,. RS 1.90 + f Se!o{s) de
FJScallza~o Pago= RS f ,00
.:- :.-.
TcQ( c RS 2,90 ,1.-.-:-.
Recibo N': 927
, .,
• · · ·•
tm:aruUIC, Ol.ul/2010

Adl1enl Fort&lnlllD Man..:...&Cteftnlt Süb-.s:IWta
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:: Portal da Justiça Federal da 4a Região ::

Página 1 de 1

Certidão

5028 196930fa9d9bdb6f3317b0934279

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS, E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FÍSICA OU JURÍDlCA

Certificamos que contra a
PESSOA FÍSICA:

GENOVAL DA SILVA OLIVEIRA
CPF:

485.835 .1 09/ 20
NADA CONSTA
nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, das Seções Judiciárias
Federais

•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico) até 13/12/2010 às 01:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 13/12/2010 às 01:01
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 07/12/2010 às 01:01
Paraná (Processo Papel) até 13/12/2010 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 12/12/2010 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 06/12/2010 às 20:00
Certidão emitida em: 13/12/2010 às 16:18 (hora e data de Brasília)
A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos da Sl~-~""'~~~~r...•~o,!
interessada e à verificação de sua validade na Internet, pela autoridad r e
b"~~Ellra•
1
através do endereço http://www.trf4.gov.br (Menu "Consulta Processual/
informando o Número de Controle 5028196930fa9d9bdb6f3317b093

:: Portal da Justiça Federal da 4 2 Região ::

Página 1 de 1

Certidão

4b1f9968d3b2aOafObcd916be02B266f

•

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS, E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Certifi camos que contra a
PESSOA FÍSICA:
EDEVIR ACORDI PERON
CPF:

664.943.469/87
NADA CONSTA
nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, das Seções Judiciárias
Federais

•
•
•
•
•
•

Paranc~ (Processo Eletrônico) até 13/12/ 2010 às 01:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 13/ 12/2010 às 01:01
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 07/12/2010 às 01:01
Paraná (Processo Papel) até 13/12/2010 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 12/12/2010 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 06/12/2010 às 20:00

Certidão emitida em: 13/12/2010 às 16:08 (hora e data de Brasília)

1
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:: Portal da Justiça Federal da 4a Região ::

Página 1 de 1
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Certidão
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•

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS, E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
As inform ações disponíveis sobre a pessoa física/jurídica:
GERALDO ANTUNES- CPF/CNPJ: 29986338972

NÃO SÃO SUFICIENTES para a emissão da certidão negativa via Internet. A certidão deverá ser
requerida em qualquer Subseção da Justiça Federal, Seção Judiciária da 4a Região ou TRF.
• Seções Judiciárias para solicitar a certidão:
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
• Prazo para a entrega da certidão:
De acordo com o provimento no 02/2005, o prazo para a entrega da certidão ao requerente, será no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recolhimento das custas .
• Documentos necessários:
- Formulário próprio numerado com especificação da finalidade da certidão, devidamente preenchido;
- C.P. F (pessoas físicas) ou CNPJ (pessoas jurídicas);
- Carteira de Identidade;
- Título de Eleitor
• Horário de atendimento nas Subseções Judiciárias da 4a Regiã
- Das 13:00 às 18: 00 horas
ASPECTOS TÉCNICOS
Emissão: 15:54 14/12/2010.(hora e data de Br asília)

:: Portal da Justiça Federal da 4 3 Região ::

Página 1 de 1

Certidão

2d9c8bb8236d9ac357d2ab42a5adffd7

•

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS, E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
Certificamos que contra a
PESSOA FÍSICA:
PORTINHO GOMES PLÁCIDO

CPF:
o24.655 .5 09/ 26
NADA CONSTA

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, das Seções Judiciárias
Federais
•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico} até 14/12/2010 às 01:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 14/ 12/ 2010 às 01 :01
Santa Cata rina (Processo Eletrô nico) até 14/ 12 / 2010 às 01 :01
Paraná (Pr ocesso Papel} até 14/ 12/ 2010 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 13/ 12/ 2010 às 23:10
Santa Cata rina (Processo Papel} até 13/ 12/2010 às 20:00
Certidão emitida em: 14/12/2010 às 15:55 (hora e data de Brasília)

A aceitaçã o da presente certidão está condicionada à conferência dos dados pessoais da parte
interessada e à verificação de sua validade na I nternet, pela autoridade recebedora competente ,
através do endereço http://www.trf4.gov.br (Menu "Consulta Processual/Autenticidade de Certidão")
informando o Número de Controle 2d9c8bb8236d9ac357d2ab42a5adffd7 .
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Estado de Santa Catarina

SERVIÇO NOTARIAL
tônio A.lves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045
Folha 076
Capi tão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP: 88.
- Imarui (SC)
: 48-3643.0859 - Fax: 48-3643.0859
l 0 TRASLADO
cartoriodeimarui@yahoo.com.br
PROCURAÇÃO bastante que faz
GERALDO ANTUNES
a AIRTON LIMA DA SILVA
SAIBAM o s q ue este público instrumento d e procuração virem q ue , aos
dias do mês de de zembro(12) do ano de doi s mil e dez(2010), ne s te
e Comarca de Ima ru i,
Santa Catarina, compar.eceu neste Serviço
rial , perante mi m Ant ônio Alves de Me l lo - Tabelião De si g nad o, ne ste Ofício
orno OUTORGANTE Sr. GERALDO ANTUNES, de nacionalidade brasileira, nas cido(a) em
6/05/1947,
filho de José Fer na ndes Antunes e de Maria de Lourdes Machado,
aposentado, portador(a) da cédula de Identidade n° 18 ° R 588. 989
p ort ado r(a) do CPF n° 29 9. 8 6 3. 38 9-7 2 , . residente e domiciliado na
trada Geral,
s/n, bairro São Tomás , cid ade de Imarui-SC, s e ndo apres e ntado
a to Ce rtidão de Ca samento expedida pelo Ofício do Registro Ci vil d as
do Município e Coma rca de Laguna /SC, ém da t a d e 23ill / 2010 ,
sob n• 105973 01 55 1992 2 00021 015 0001945 93; maior e c apa z,
econhecido p or mim, Tabel i ão De si g nado,
ante dos documentos de identidade
xpedidos pelas autoridades competentes , que me foram a pre sentad os, tomados por
ante s uas c a ra cterísticas gerais de aprese ntação e conteúdo, por ele me
que por est e instrumento e na melhor f o ~ma d e direito, nomei a e
seu bas tante procurador: AIRTON LIMA DA SILVA, de nacionalidad.e
a silei ra ,
DIVORCIADO,
f unc ionári o púb lico, portador(a) d a cédula de
dentidade n° 961.540 SSP/DF, portador(a} do CPF n° 286.922.251-34, residente e
ciliado na, cidade de Bra sí l ia-DF; a quem confere poder es amplos e
para representá-lo junto a o Serv iço Público Fe der al, Ministéri o das
ica çõe s, Expl a nada dos Minis t érios Bloco R, anexo B, sala 300-070044900,
cidade de Bras í lia/DF, ou on de com este públ ico i n strume nt ~~
endo acompanh ar o processo de n o 53.000.040.302-05, dar vist ~~~
ter ace sso a t o dos os doc ume nt os d o p roce ss o , p odend o, par ~~
documentos ou requerimentos que se f ize rem n e ce sáriós, JU
~~
re s entar e r et i ra r documentos, e nfim, praticar todos bs ato ne~~K~os ao
cumprimento des te mandato, inclusive aquele s não exp re sos ~~
e ~iUte
nstrumento. Os dados do procurador foram fornecidos pelo 9 torga
que se
sponsa~~~Áza
pera veracidade e exatidão dos mesmos. ASSIM O ISSE e e pediu
lavrasse e sta Pr~aç•o, que lhes s e ndo lida e achada c on
r fo· aceita
assina. Ficam/fi ensadas as testemunhas c on fo rme art. 884 do Código de
orma·s d~ .
udicial da Corr egedoria -Ge ral d a Justiça de Santa
atarina.
~
An t ôn io Alves de Mello , Tabelião Des ignado, que lavrei,
onferi
ss~~~públ i co e r as o . As sinou nesta pro cur ação: GERALDO ANTUNES
Outor g ~- Nada mais, trasladada em seguida. Porto por f é que o present e
lado, é cóp i a f iel da p r ocura ção l avrada, por e ste s erviço not arial.
e rvação: Enventualmente a quantidade d e folhas do livro pode ser maior que a
uantidade de folhas do t ra sl a do, pois o número de folhas do livro depende da
de partes e nvolvidas n o at o, h aj a visto que as pa r te s as s inam a pena s
d o livro e no traslado a ss ina somente o ofi cial.

L()
L{)
(Y")
L!')

co
o
Lb

<C

..
REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

Estado de Santa Catarina
Municipio e Comarca de Imarui

BRASIL
,,.. em,.

.

.-~_)

• ..,.

#

._t

SERVIÇO NOTARIAL
Antônio Alves de Mello - Tabelião Designado
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
. DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
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( ) única entidade no local ou;
,( )com concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em e:rcigência,( ) instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: ··

~Cumpridas integralmente- Processo instruído (I• Fase) .

.
·
p,arcialmente, restando a apr~entação d~ seguinte documentação abaixo descrita:
· L_) <Zumprid.as integralmente- Procésso instruído (2• Fase)- ENTIDADE HABUITADA
~,CJlllWrid~
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Observações:
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EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Milústérios -Bloco "R"- 3° andar - anexo oeste- sala 300 - 70044-900- Brasília/DF
Fone: (61) 3311-6177- Fax: (61) 311-6617

/2011/R.ADCOM/DOS/SSCE-MC

Brasília,l4 de janeiro de 2011.
Ao Senhor

GERALDO ANTUNES
Associação Beneficente, Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luiz Bittencourt, s/n°
88770-000 - Imaruí - se

e_

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. o 53.000.040.302-05, na localidade de
lmaruí- SC, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente, solicitamos a V. saque sejam
enviados os seguintes documentos:
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:
Considerando que a entidade encaminhou novas coordenadas e novo endereço proposto
para a instalação do sistema irradiante conforme documento assinado
m 30 de
maio de 2010, solicitamos que seja enviada toda a documentação citada ~~s íneas da
Norma Complementar 01/2004, aprovada pela Portaria n° 103, de 23/0 ~AEs~ O11116Ji'to écnico,
conforme detalhado no Anexo deste Ofício.
~

M.'1iinai

2 9 UT 7012
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA
Declaração, assinada por todos os diretores, comprome
ao fiel cumpri ento das
normas estabelecidas para o Serviço, de acordo com ao subitem 7.1, alínea "i" da Norma Complementar no
Ol/2004;
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento), apresentar os itens
solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única vez, por
igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das exigências, uma
solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá ser apresentada no
original ou em cópia autenticada, conforme determinação dispost no subitem 7.3 da Norma
Complementar 01/2004.

Atenciosame~~ A

·

~OS ALBERTO FREIRE RESENDE

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

JAGA - RADCOM/DOS/SSCE-MC

ANEXO- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a) Novo Formulário d e Informações Técnicas, devidamente preenchido e assinado pelo Engenheiro Jesponsáve1.
contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação do RadCom .• conforme disposto
no subi tem 12. I alínea "a", no qual deyerá atentar principalmente para o seguintes itei)S:
- item 5 - LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR E SISTEMA IRRADIANTE - preencher com endereço e
coordenadas geográficas corretos;
- item 7 - TRANSMISSOR- indicar um transmissor certificado pela ANATEL, especificamente para o serviço de
radiodifusão comunitária, com potência máxima de 25 Watts, categoria 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 01/2004;
-o item 8 - ANTENA/TORRE, informar fabricante da antena, modelo, ganho, all em relação ao solo, alt. da
torre e altitude do local.
b) Declaração finnada pelo representante legal da entidade, conforme disposto no subitem 12.1, subalíneas "b. l" e
"b.2" da Norma Complementar Oltl004 , ou seja:
b.l) Declaração firmada pelo representante legal da entidade indicando que na oconência de interferências
prejudiciais causadas pela estação requerente, a mesma interromperá imediatamente as suas transmissões até que
sejam sanadas;
b.2) Declaração fi tmada pelo representante legal da entidade indicando que na ocorrência de interferências
indesejáveis causadas pela estação requerente, a mesma interromperá suas transmissões caso não sejam sanadas no
prazo estipulado pela ANATEL.
c) Planta de arruamento em escala, indicada e comJlatível 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 GG 0 MM'SS" assim como o traçado de circunferênci~ de até um quilômetro de raio, que
delimita a área abrangida pelo contamo de 91 dBJ..i. Na planta de arruamento taml'fém de....., .... ~r indicados o lQcal c
endereço tanto da sede quanto do estúdio da emissora, em conforme ao disposto no ~~~F~' daNorma Complementar Ol f2004.
~"!•no das ~=

..

.
d . d' - h .
Id
.
• d' - d N ....v-··td_,....d \111..• Q Olt~IW.d
d ) Dtagrama e ma 1açao onzonta a antena transnmsora, com a m tcaçao o o te cr a eno; maw-.nn:r e
i1radiação vertical e especificações técnicas do siste111a in·adiante proposto; no caso de ntenas fletP arizaião circular
ou elíptica, devem ser apresentadas curvas distintas das componentes horizontal e ver cal doJ dl'a a:.aiOO~nform~
disposto no subitem 12.1, alínea "d" da Norma Complementnr Oltl004. Este diagramo deverá SÇfj on·espondente ac
indicado no item 8 do formulário de informações técnicas.
l
e) Declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno, no local de instalaçãod;sistem! iiradiante, aten~
as condições ex.igidas no item 18.2.7.12!:!. caso a entidade não cumpra com esta condição, deverá ser encaminhado
um estudo específico conforme determina o item 18.2.7.1.1, conforme disposto no sub item 12.1, alínea "e" da Norma
Complementar 0112004.
f) Declaração do profissional habilitado atestando que a instalação proposta não fere os gabaritos de proteção aos
aeródromos, ou declaração do órgão competente do Ministério da Aeronáutica autorizando a instalação proposta, ou, se
for o caso, declaração de inexistência de aeródromos na localidade, confom1e disposto no subitem 12.1, alfnea " f ' da
Norma Complementar 01/2004.

g) Parecer conclusivo, assinado pelo protissiona! 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 9ldB~ da emissora não fica
situado a mais de um quilômetro de distância da antena tra11smissora 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 sub item 12.1,
alínea "h" da Norma Complementar Oltl004; acompanl1ada de comprovante de pagamento ou autenticação
bancária.

- RADCOMIDOS/SSCE-MC
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) l ~ :P~soas. físicas o1.i jurfdic~, CJ.U.e o3 ten;b::un· cJa~o in.ício c'om~ . -qtulares de direitos o interesses jndivíduais ~n DO
e:re:rcici o do direito de :repr~ent:aç!'io "';
·
·
.
. ( ) II - J>~s o:u_fisiCl).S o.ujtipaicas, ou os 'se.m rcpnse?t':IDtÍ:, l_ega:is, que, meslJ?O.' se.l'I,l os terem i~cia do, possam ter 1lircito.s
ou l:n!erc.sses afetados por dçcisões neles p.rof.c.ôdas ou_a serem sdot<:~da.s"'; . . ·
:
..
·
Organ.fiaçõe.s
as Associaç-õe;S represe.nt.ativns, em õefcsa o direitos e interesses coletivos**;.
.
. .
· ( · )TY- As pesso-as· ou as ÁsSqciações legõllmcnte coostiruíd<ls ·ou s eus rep.rcs'cnt:mtc:s legais, em defesa de direitos e -intacsses
difusos' ••;
·
·
.
.
.
.
·~< Repres'entantes Legais / J'roru.r:~cJorcs .:..: Ane:>:ar c6pia da ldcntidad e e Cópia-deProcUIC!ção válida· ou.Cópía da OAB;_ .
'•* * Organizaçõc.s/Associa~ões• réprescnt.ati'vas ~ Allexar cóph d documento que comprove a condição de reprcscn
taçio .do
f
mter~sc alegado;
·
41
~ '11' _,
:B.ras.ili:a,~·de ~ ~/~de20()__; .: .
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Em 3tenç5o à solidtilção :~presentacla e ~:!pós ncrigu3çáo da qu<~lific:~ção de iotcnssado, :me.::r;'l:ncl~ n devida comp.rov.:~ção
ju:oto à est ér~qu erimcnt o, p:ro•idcnci~f, n:l prese.o ce data, todos os 310S :oecess:írios à rcaliz.a.çã o d o r equerido.

Assmatüià e Mnti'k.ulál$íape do Servidor res:pons~v~l pela autorização do.. r~ue;ri,do.

. .. ·

-"""··--

'
v

REPÚBLICA
··.

FEDERATIVA

-?

BRASIL

D0

Estado de Santa Catarina
Município e Comarca de Imarui

·,

SERVIÇO NOTARIAL

Folh?t 076
tônio Alves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045
Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP' 88.
· ~~c:entro - Imarui (SC)
~~~ ,~~n,n~: 48-3643.0859 - Fax: 48-3643.0859
o ~RASt.ADi:>":ie. ê.~tn
cartoriodeimarui@yahoo.com.br

1-

PROCURAÇÃO bastante que faz
GERALDO ANTUNES
a AIRTON LIMA DA SILVA

~
~v
~P!s. :235
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SAIBAM os que este público instrumento de procuração· 'vire~...,que, aos
dias do mês de dezembro(l2) do ano de dois mil e dez(2010), neste
e Comarca de Imaruí,
Santa Catarina, compax:ece.u neste Serviço
tarial, perante mim Antônio Alves de Mello - Tabelião Designado, neste Ofício
omo OUTORGANTE Sr. GERALDO ANTUNES, de nacionalidade brasileira, nascido(a) em
6/05/1947,
filho de José Fernandes Antunes e de Maria de Lourdes Machado,
aposentado, portador(a) da cédula de Identidade no l8°R 588.989
portador(a) do CPF n° 299.863.389-72, residente e domiciliado na
Geral, s/n, bairro São Tomás, cidade de Imarui-SC, sendo apresentado
ato Cert i dão de Casamento expedida pelo Oficio do Registro Civil das
do Município e Comarca de Laguna/se, ~m data de 23/11/2010,
nc 105973 01 55 1992 2 00021 015 0001945 93; maior e capaz,
conhecido por mim, Tabelião Designado, ante dos documentos de ident idade
xpedidos pelas autoridades competentes, que me foram apresentados, tomados por
ante suas caracteristtcas gerais de apresentação e conteúdo, por ele me
que por este instrumento ê na melhor forma de 9ireito, nomeia e
seu bastante procurador: AIRTON LIMA DA SI4VA, ., de nacionalidade
sileira,
DIVORCI~DO,
funcionário Rúblico, portadqr(a) da cédula de
11
dentidade no 961.540 SSP/DF, portador (a)'1 do CPF n°
22.251-34, res idente e
ciliado na, cidade de Brasília-DF; " a quem
e~~~e
amplos e
para representá-lo junto ao Serviço Púb i~~r~i ério das
,.:onlurticações, Explanada dos Ministérios Bloco R, ~~~P~r·
~- 70044900,
cidade de Brasilia/DF, ou onde com este públic instrÚmen
a resentar,
ndo a c ompanhar o processo de nc ~000.040.302- 5, 1r:t·stos, t' ar cópias
ter acesso a todos os documentos do pr ocesso, odenqg
aUhltan , assinar
squer docume ntos ou requerimentos que se fizer ·'necessári s, juntar,
esentar e retirar documentos, enfim, praticar todos s atos nec
iel cumprimento deste mandato,
inclusive aque
.
o expressos ·
nstrumento. Os dados do procurador foram fornecidos pelo outor
~~~~~·v~'~abiliza
pera veracidade e exatidão dos mesmos. ASSIM O DISSE e me pediu
lavrasse esta Prorruração, que lhes . sendo lid~ e acháda:,[t~onforme, t:oi aceita
assina. Fi~ama~ensadas as testemunhas conforme art. 884 do Código de
armas d ç m
· udi cial da Corregedoria-Geral da Justiça . qe Santa
tarina.
O
· Antônio Alves de Mello, Tabelião Designado, que lavrei,
onferi
ssi
público e raso. Assinou nesta procuração: GERALDO ANTUNES
orno Outor
e. Nada mais,· trasladada em segui da. Porto por fé que o presente
raslado, é cópia fiel da procuração lavrada, por este serviço notarial.
ervaçào: Enventualmente a quantidade de folhas do livro pode ser maior que a
tidade de folhas do t raslado, pois o número de folhas do livro depende da
ntidade de partes envolvidas no ato, haja visto ~le as partes assinam apenas
do livro e no traslado assina somente o oficial.

continua na próxima folha ...
Oor•llncnttoimtJriiSSo t•or meia mccânlto, qualquer cmcmln ou rasurn, lem rwnlv:o, será cansi<lerado tomo indício olc lldulteraçiio ou rentativn
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REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

Estado de Santa Catarina
Municipio e Comarca de Imarui

BRASIL

SERVIÇO NOTARIAL
Antônio A1ves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP : 88.
Centro - Imarui (SC}
Fone: 48-3643.0859 - Fax: 48-3643.0859
cartoriodeimarui@yahoo.com.br

I Folha 077

J..... d_e ~~ro de 2010 .
tJ~ da verdade.

Imarui,
m
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impresso pur melo mecânico, qualquer emenda ou t·asurn , sem ressalva, scr;l considerado como indlcli> de adulleraçilo ou tenmtlvo de fraude.
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FILIAC(~O

AIRTO)I
DA SILVA
... •·.
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. .
\

da Silva
da Silva

~erico
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POLICIA CIVIL

~~:o~o 04/01/2001

9bt'.!i4o •· · ,

Antonio
Zenaide
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lmaruí/SC, 12 de Fevereiro de 20 1 1

AO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPTO DE OUTORGAS DE SERVIÇO
BRASÍLIA - DF

Ref.: OH cio n° 226/20 11/RADCOM/DOS/SSCI~-Mr;cr~'-R
..
MiN, ... r: 10 DAS CCtMUf·HCAC•JE~
Processo n°: 53.000.040.302-05
8RA arLIA. I:•F
.
Documentação Técnica Radcom
53000 009720/20·1·1-68
SfPRO.tDii..OG/COlOOlCCJU...tSPC
2Sl02!':2ílt 1-1 g :1 S

Prezado(s) Sr(cs):

-

Segue em anexo a rcformulação do projeto técnico de instalação da
Rádio Comunitária FM da Associação Beneficente, Cultural c Educacional
Amor ao Próximo, conCorme solicitado no ofício acima.
Solicitamos que dêem andamento no processo de outorga do serviço
de Radcom para a nossa associação.

/\ tcnciosamcntc

-~~~--til- )
Geraldo Antunes
Presidente da Associação Beneficente Cultural
c Educacional /\mor ao Próximo
CNP J 00.756.645/0001-59

l
\ ~~~~-y

r·DOCUMENTO ANEXADO

t NeSTA DATA

\

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins que,
a- Na ocorrência de interferências prejudiciais causadas pela
estação, interromperemos imediatamente as transmissões até
que os problemas sejam sanados.
'

b- Na ocorrência de interferências indesejáveis causadas pela
estação, caso estas não sejam sanadas n
. ~ipulado
pela i\natel, interromperemos as nossas tr ' ,~F=
CCthf'EJ\f ~(\ Ofn't!Nt

2~T 1611
1

.X.~~--- -~~~----~------

Geraldo Antunes
CPF 299.863.389-72
Presidente da Associação Beneficente Cultural
c Educacional Amor ao Próximo
CNJ>J 00.756.645/0001-59

Imaruí/SC, I 2 de Fevereiro de 2011

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

A cota do terreno, no local de instalação do sistema irradiante da Rádio
Comunitária FM da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor
ao Próximo, município de Imaruí!SC.i não tem desnível maior que trinta
metros, com relação à cota de qualquer ponto do terreno no raio de I (um) k-m
em torno do local do siste1na irradiante.

lmaruí/SC, 12 de Fevereiro de 2011

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

A cota do terreno, no local de instalação do sistema irradiante da Rádio
Comunitária FM da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor
ao Próximo, município de lmaruí/SC, não tem desnível maior que trinta
metros, com relação à cota de qualquer ponto do terreno no raio de I (um) km
em torno do local do sistema irradiante.

Imaruí!SC, 12 de Fevereiro de 2011

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

A instalação ora proposta da Rádio Comunitária FM
da Associação Beneficente Cultural c Educacional Amor ao
Próximo, munrcipio de Imaruí/SC, não fere os gabaritos de
proteção a aeródromos.

_

~<~ b_Ln_~J_ç~--

()~~~· Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211-1

2:/PT ZD!Z
Imaruí/SC, 12 de fevereiro de 201

=--:-.Y ·

PARECER CONCLUSIVO

Atesto para os devidos fins que a instalação ora proposta da,
Rádio Comunitária FM, da Associação Beneficente Cultural c
Educacional Amor ao J>róximo, município de Imaruí/SC, atende a
todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à
mesma e que, o contorno de 91 dbu da emissora não fica situado a
mais de 1 (um) km de distância da antena transmissora em nenhuma
direção.

~ :_~_kj_fl--~-~- _:fOUT 1011

\J~~& Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211 -1

Imaruí/SC, 12 de Fevereiro de 2011

Informações adicionais

Foi necessano alterar o local inicial sugerido para a Radcom da
Associação Beneficente, Cultural c Educacional Amor ao Próximo,
com coordenadas geográficas constante da portaria de execução do
serviço, para un1 novo local distante 500 metros deste, ficando dentro do
raio de até 1 Km das coordenadas iniciais.
T'al alteração, surgiu em função da disponibilidade de novo local
para a instalação da Radcom de nossa associação, com boa infra-estrulura
para esta finalidade. O novo local está bem posicionado na cidade, c
proporcionará uma boa cobertura do sinal da Radcom nas comunidades a
serem atendidas pela emissora comunitária.
A antena, transmissor, estúdio c sede da emissora ficarão na mesma
edificação.

-----~~~-----------CPF 299.863.389-72
Presidente da Associação Beneficente Cultural
e Educacional Amor ao Próximo
CNP J 00.756.645/0001-59

lmaruí/SC, 12 de Fevereiro de 20 I 1
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ANEXO 14- MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO

'Rvbtf<J
-v..,....

;g

c!<..;,

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO TÉCNICO OÚ'~~RA
ALTERAÇi\0 NA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Set-viços de Comunicação Eletrônica- Departamento de Outorga de
Sen'i s

- -]

FORMULARIÕ DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
l - SERVIÇO

2 - REGISTRO FISTEL

RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA- RadCom

1.~-':-:--:
11:..\.(,-1-:--1
:-:'1:--:~I---:-!--1-:--:--:'l-,----~--l_._
I -'-1 __.___._I- LJ
l.l
u.
r~o

~''ou\ .\,,\'

J

3- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMINAÇÃO SOCIAL

IAJsl slo lcl IB IEINIEIF II IciEINIT IEI lcluJLIT I lEI jEJo JuJcJAicl I Jo l -1
DENOMINAÇÃO SOCIAL (CONTINUAÇÃO)
CGC
INIAILI IAIMIOIRI IAiol jPJRiólxi•IMJol loJoi7Js i 6I6I4JsJoJol oJt Jsl2_j
DENOMINA<;ÃO DE FANT ASIA
u_u__j_l I l_j_J_j_J_I I I __Lj_l__I_U__U_Ll_j I I _I I I I _I__ I I
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
LOGRADOURO

lR.lu_lAU~W• W Ã lill
LOGRADOURO !CONTINUAÇÃO)

I J I ~:: I.R.l.õ_l.m.llMJ
..uLLL luI I lz.LI s! 1 IT ITIE IN I - I _1
IJAIRRO

6 - ENDEREÇO DO t::STlJOIO
L<Xi RAIX)URO

IROAIRRO
IuIAI Ic IAI p I J IT IÃ Io I I J I ~-illJ ô IN t I IM IoI('ll)ADt:
I L Iuli Iz l~lt ITITI E INI - l_j

º'

l..cioJ.JJ.LRlr_L_ls__lliL_lj_JcbdN.lJfLT1RJ
CIDADE (CONTI NUi\ÇÀO)

_I

I I I J_j__ j___L _I ____I___LLJ

I I I• IMI A IR IuI tJ I _I I I I I ! I

J_§_J_ç_l

7- TRANSMISSOR
fi\B RICANTI:

IM Io IN IT IE IL U_s_lilil:rLJ c IoJMLJiLbJP.IAL_j__j_j__L_I

I I I I l_j_LJ

LM.bJJÜMuJ_8_Ll l_j_j_.l_ l __l I L L1l;; I , I <L.I

LoI 9_! 1 Lº J ' I oI 6.1

MODELO

I'OTl:NCIA

waus

I

CERTIFICA~' ÀO

8 - ANT[NAf rORRE
FABR ll'i\NTI : DA ANTI éNA

l.Allil.TJ&J.Ql~LJJ. IN:.lnJ. _lfJolMI J_AJ!! lT IE LN. .I A Is .LJ

MODI:I.O

IAIJ) I__Lt.Ld_D__ L~JJç.J

GANI lO mn' (Cil)

ALTURA EM RELAÇÃO AO SOl O

I I o I . Io J<~s

I I 13Io Im

ALTURA DA TORRE

ALTITUDE DO LOCAL

I I 13 IJ I . Io Im

I I lsl.lolm.

9- LINIIA DE TRANSMISSÃO
FABRICANTE

MODELO

I I Ic IA I s Io I s I I E W-.el W_Ls_l_lls_lr_LJ-L.lr.l

tRlc l c l 2l t l 31

LclM P

COMI'RlMI~NTO(Ll

141 oI.

ATENUAÇÃO EM 100 m t;\ t.l

lo lm

l·.HCli~NCIA DA UNIIA ( rl)

i'I:IWAS NA UNI IA (1'1.)

I._L_l_tL_W dB

L__Lj_..b.JdB

lu_LI6hJ

· (I' L!

Eficiência da linha (EF) = I O

Perdas na linha (PL)=L.AJ...

J

lO

100

I O- POTÊNCIA E.FETIV A IRRADIA DA (E RP)
ERP (dBk)=IO log (Pt. Ght. Gvt. 11) = 10 log( 0,025 x I x I x 0,67)
Pt

=
Ght =
Gvt =
7J
=

= - 17,76 dBk

,

Potência do transmissor, em I<W.
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 inadiada (ERP) por emissora do RadCom deverá ser igual ou inferior a 25
Watts.
li-INTENSIDADE DE CAMPO NO LIMITE DA ÁREA DE SERVIÇO

E(dB}!) = 107 + ERP(dBI<) - 20 log d (km)

ERP(dBI<)

n potência efetiva irrndiada

d (km) = distância dn antena trnnsmissora ao limite da áren de serviço (raio da área de serviço)
E(d8fl) = 107 +- 17,76- 20 log I = 89,24 (dBf.L) /
Obs.: O máximo valor de intensidade de campo no limite da :ll·ca de serviço será de 91 dBf.L.

-

~

1'2- OU'~"RAS INFORMAÇOES DE INTERESSE ------- - -- - - - - - - - - -- - -- - - - ,
.~j

-:A POTÊNCIA DE OPERAÇÃO DO TRANSMISSOR SERÁ DE 25 WATTS.
.
,

/

- HORARIO DE FUNCIONAM&::NTO DA EMISSORA: 00:00 AS 24:00 I·IORAS. "

I

-SERÁ UTILIZADO UM TRANSMISSOR AUXILIAR PARA EV&::NTUAIS DEFEITOS

v

NO TRANSMISSOR PRINCIPAL (VER FOLIIA ANEXA)

- -- -

-------- - -- - - - -·-·---------·----'

13- DADOS
DO ENG&::NIIEIRO PROJETISTA
....

NOMI~ CQ~IIl!'I~I'O

·

~

I~~~zJ~l c. 1~-~~ ~J"~J~~-~ -~LtJ.J.~L!.lQ_U?J.. U.oL_L_L l___l.__t I I I I I I I LJ
J

1

12 1s 12 11 lt Ll.!J

L~_lu IA I

IA I L L!.l.~J~!l!~..l oLl_c IuI I_l~l A I R IÃ I E I sI Jsl I J
I CIDADE
I I l_ll.Ll Ll L_I __L l_l __I_J.J._l_ J LcJ~..lli1Ll.RJo.Ll l I I LLLI
UF
IT IuIB lA IR IÃ loI L_l___l I I L_l_l__L_L_L_L_I_j_j_LJ..J_j_J I I Lili: I
CEJ>
TLU:.FONE
FAX
I si s h Io lt I -I3 IoIoI IoI4l s I -IJ I 61z I6 12hlilil I I I l -I I I I I I I I I
E-MAIL
I sI eI r 11 I uI cI" L~-~~ mIa L~L~_l ~_L:J ~_l_o_Lilll. . l~ .l_r LJ 1... 1J_j___L___I_LJ_ ..L J. I
ENDEREÇO (CONTINUAÇÃO)

LOCAL

BAIRRO

DATA

L!J ~ l BJA I R IÃ l~.l :l§_~ç_L4_l..J5._l
. ...l_.j__ L_L.l .._l I___L_I l!_L~U.. L~I.~L~~~L~LU
~
f.A...{
~r<-T''f--'"""'"' L-D.
o
________________..JI
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Certificado de Homologação - Requerimento n° 0689/06

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ANATEL
Certificado de Homologação
(lntransferlvel}

N° 0916-06-0312 /
Validade· Indeterminada
Emissao· 30/06/2006
Fabricante:
MONTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA.
RUA JOÃO DE PAULA FRANCO 469 JARDIM MARABÁ
04775-165 • SAO PAULO· SP

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela
Resolução Analel n• 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade n• 00786/06 , emitido peto OCO - IBRACE • Instituto Brasileiro
de Certificação. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é valida somente para o produto a seguir discriminado, cuja
utillzaçao deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do serv1ço ou aplicação a que se destina.
Tipo:
ansmlssor de Radiodifusão Comunitária - Categoria 11
Modelo(s):
MTFM98
Serviço/Aplicação:
Serviço de Radiodifusao Comunitária
Caracterlsticas técnicas básicas.
Faixa de Freqüências T~ Potência Máxima de Saída
.
ã d E . 0 estgnaç o e mtss 0 es
(MHz)
_iWJ

87,4 a 108,0
Modulaçao: FM.

25,0

180KF3EGN, 256KFBEHF

ObservaçOes:
Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 30/0612006.
Quando do seu fornecimento, o(s) produto(s) deve{m) estar ajustado(s) na(s) potêncía(s) e freqüêncía(s) autorízada(s) pelo órgão técnico
competente da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.
mstitu1 obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo
Resolução Anatel n• 242. em todas as unidades comercializadas. antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as
caracterl sticas técmcas que fundamentaram a certificação original.
d

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH . S·i~ ~rti cação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).
,._ . ..__ ,. r -

-~~... ~ l'~~

· r.~,_

"'""'

.......

..::110-

,..~

Francisco Carlos Giacomini Soares
Gerente Geral de Certificação e
Engenhana do Espectro

http://sistemas.anatel.gov. br/sgch/Certificado/HomologacaoPNCC .asp?consulta= 1& ?NumRFGCT=689... 3/2/2011
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t!fFM98 - Tranamls!ôot para Rádlo Comunit.Arla

:------......,_ 25 Watts

81.100.29g

http://www.montel.eom.br/v6/produtoslimagem900.gif

3/2/2011
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http://www.montel .com.br/v6/fotos/811 00299 p.jpg

3/2/2011
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Montei

Emprega tecnologia de componentes de última geração SMT (Surface Mounting Technology). reduzindo
interferências eletromagnéticas. melhorando desempenho em condições de vibração. diminuindo
números de furaçao na placa de circUito 1mpresso e permitindo que os valores sejam be~a is precisos

f$r~'
. .ÓJ.\S

.
Bene fí c1os:

'4:!r

~a

C0

0

'7;_

f

~

Alta confiabilidade;
c< ç, ·Alta efiooncia;
' ~b~ o
Baixa temperatura,
·.)). ~
Totalmente testada em processo de Burn·in;
Caixa metálica com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostãtica micro texturizada~~g •
Fonte de alimentação própria;
Alta imunidade a rufdo;
Protegido contra sobrecargas, transientes de rede ou falhas de sistemas irradiante;
Rápida monitoração de funcionamento dos circul!os internos;
Produto de acordo corn as normas do ministério das comunicações;
Facilidade de instalação;
Homologado peta Anatel, clique aqui para ver o certificado;
Pode ser fornecido com kit de instalação;
• 3 meses de garantia conforme coe:
• Pode ser adquirido com mais 9 meses da garantia (opcional) perfazendo 12 meses de garant1a
total

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fJ
Vo_:::J' #<.:;,
.'p

Clique aqui para ser direcionado ao kit de insta laçao.

-.
Caracterlsticas Técnicas: MTFM98 (potência de salda= 25

Watts)

Especificações de Entrada de alimentação:
Tensão de Alimentação- MTAC1210

Jl1271220 Var:; (+1- 15%) selecionsvel externamente
I!Mimmo 85% a plena carga com tensilo AC nommal
'
Entrada e Salda: 1.500 Vac
Entrada e Chassi: 1.500 Vac
Salda e Chassi: 500 Vac

II EficténcJa

I

I

I

Ia

Isolação (mlnima)

I

De 0°C a 60"C de temperatura ambiente de trabalho
100% de carga

Temperatura de trabalho

Menor que O. 100 Kilowatts

Potência
Especificações Técnicas:

ITemperatura de Operaçgo
!Umidade

1[95% Sftm condensaç~o

!Estabilidade de Frequéncia

11+/- SPPM

INúmero de Canais de RF

11 (um) . programsvel por microcontrolador.
. .; ....

!Modo de Controle e Geração de Frequência 1vc P~w~
~

ITipo de Modulação
ITipo de Emissão

IFre uflllf&íM~~

' !Faixa de Frequéncía

187 4 Mhz

118

! Emissilo de frequências espúrias e

!Rufdo de FM

(relaç~o a

100% de

modula~)

r\r.Jt:~J~~Rll/UIIft;ÍN: .

a

108,lf'tHz

Df 120à !4'f~~IUblfJJli_mo de SdBc
;> mfnímo de 35dBc
D~ 240â 60~
M iorque 60
Hz => mlnímo d 60dBc

fTz

Harmônicas fora da faixa

,!Resposta de Frequência de Audio

...

>A•IC~" ·

12 -=... 'E..ood Hz (com pré-ênf~ se de 75us)

IMenor que 55 dB psofométricos
li

1Rurdo de AM (relação a 100% de modulação) Menor que 60 dB psofométricos

1

jFrequéncia da Sub-portadora Piloto
INJvel de Modulação do Sinal Piloto
I Desvio Máximo da Portadora

lmpedãncia de Entrada de Audio

l~
jlmpedãncia de Salda de Antena
Nivel de Audio para Desvio Máximo

I~
JDistorçilo Harmônica (máxima)

ISeparação de Estérea

1119~000 Hz +1-2Hz

IJ10% do desvio máximo
11+/- 75KHz nominal

I

600 Ohms balanceado
. 300 Ohms desbalanceado

IJso Ohms desbalanceado

I~/-

200 mVrms balanceado
. +1- 400 mVrms desbalanceado

li Melhor que 3%
li Melhor qve 42 dB

jDimensôes Mecãnicas:
!Largura

Jl433 mm

jA!tura

1195 mm

~jeo==m=pn=m=e=n=ro================~"~2=ro=m=m========================~
http://www.montel.eom.br/v6/index.php?site=produtos&idCategoria=3&idSubCategoria=O&idProduto... 3/2/2011
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Montei
ljPeso aproximado

j4. 7 Kg

Reservamos o direito de alterar qualquer carac/erlstica sem prévio~

Atencão:
O equipamento deve ser colocado em operaçao somente após a obtenção da licença de opera.~o
emitida pela Anatel, que deverâ ser solicitada pelo próprio comprador. A Monlel não se responsabtlrza
pelo uso indevido do aparelho, fora dos padrões e normas legais diladas pela Anatel.

--·

SERVIÇ(.l Pl(a(.O F-ELI:iH
~t~ ~C"":.._.
c; r f' f\, I C' (Jt(;INN

ex"''""

r

_·r~Oli

http ://www. monte!. com. br/v6/i ndex. php?si te=prod utos& id Categoria=3&i dS ubCa tegoria=O& idProd uto... 3/2120 I 1

TIU.NSMISSOR AUXILIAR

Solicitamos que seja incluído na licença da emissora um
transmissor auxiliar. Este é necessário para o caso de defeito no
transmissor principal, evitando que a emissora tenha que ficar
fora do ar nesta situação.

Optou-se pelo seguinte transmissor auxiliar:
Fabricante: Teclar Equipamentos Eletrônicos Ltda
Modelo: TEC 113
Certificado de Homologação: 0717-03-0345
Potência de operação: 25 watts.

UOUTf
/

-·

---~--L-~~-~-tj_kJ_
"'n~r~érgio Luís Custódio

Crea-SC 28.211-1

lmaruí-SC, 12 de fevereiro de 2011
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Certificado de Homologação - Requerimento n° 0600/03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUN ICAÇÕES

ANA TEL
Certificado de Homologação
{Intransferível)

N° 0717-03-0345
Validade Indeterminada
Em1ssão 23/06/2003
Fabricante
TECLAR EQUIPAMENTOS ELETRÕNICOS LTDA.
CENTRO EMPRESARIAL PREFEITO PAULO FREDERICO DE TOLEDO 120 ARCO-ÍRIS
37540-000- SANTA RITA DO SAPUCAI· MG

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologaçao de Produtos para Telecomunicações. aprovado pela Resoluçao
Anatel n° 242. de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade n° 20030526.02012 , emitido pelo OCO - IBRACE - Instituto Brasileiro de
Certificação. Esta homologaçao é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é vàlida somente para o produto a seguir discriminado. cuja
utilizaçao deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do serviço ou aplicação a que se destina
Tipo
·ransmissor de Radiodifusão Comunitária- Categoria 11
Modeto(s):
TEC113
Serviço/Aplicação:
Serviço de Radiodifusao Comunitária
Caraclerislicas técnicas básicas:
Faixa de Freqüências Tx Potência Máxima de Saída
ã d E . .
0 es1gnaç o e m1ssoes
(MHz)
(W)
87,8 a 108,0
25.0
180KF3E
25,0
256KF8E
87.8 a 108 O
Quando do seu fornecimento, os produtos devem estar ajustados na(s)poiência(s) e freqOência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente da AgênCJa
Nacional de Telecomunicações- Anatet.
Observações:

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado. nos termos do art. 39 do Regulamento anexo à
Resolução Anatel n° 242. em todas as unidades comercializadas. antes de sua efetiva dlstribuiç!!o ao mercado. assim como observar e manter as
-:aracterísticas técnicas que fundamentaram a certificação original.
Púl.Cõ'~Êa:ft.

SER\IICO

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

•

pa1t1$1Meilí$1tlfin. . .tãc
COrf!Rf CC.. 0 CIUGIN,

de Certificação e

J.!OUT 1011
Francisco Car1os Giaromini Soares
Gerente Geral de Certificação e
Engenharia do Espectro

http://sistemas.anatel.gov. br/sgch/Certificado/HomologacaoPNCC .asp?consulta= 1& ?NumRFGCT=600... 3/2/201 1
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TEC: 1'19
TRANSMISSOR DE 2S'N
•

Homologado pela Anotei.

•

Estoclo Sólido.

•

Monitoromenio DIGIIAL ele status.

•

Controle DIGITAL oe cndo estae;onàno.

•

Po,.sibilidode m:- o us·e nterro

ce

ír•.?Q...:ên c i~J

Ca!6 ogo de Pmdulm Teclct

http://www.teclar.eom.br/ images/produtos/OS.jpg

3/2/2011

Antena AO 1/2 RC
Para Rádios Comunitérias

Diagrama de Irradiação Horizontal

Doagrama do Irradiação Vertocal

CARACTERISTICAS ELtTRICAS.

CARACTERISTICAS MECÂNICAS:

Faixa de Operação:

Olpolo:
Gôndola:
Isoladores:

Tubo de latão
Tubo de Alumínio
Tefloo

Soldagem:

A união dos tubos de latão é
feita com solda praia

Ganho na Faixa:
Potênt~a

Mâxima

R.O.E ·
lmpedancia:
Conectar:

88-108 MHz
Cortada para cada canal
Odsd
1 KW
Menor que 1,20
50 Ohms desbalanceados
Topo "N Macho" (Fêmea se
solicitado)

Peso Total:

7 Kg

-

Autenticidade

A.R.T
Anotação de Responsabilidade Técnica
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

2825393-WD

- Cont~tado ------~--------------------- ........._..____.__.
ENG. ELETRICISTA

/

028211-1

_#~g C.0

Selo de Autenticidade

~li

Empresa Executora:

SÉRGIO LUfS CUSTÓDIO -CPF 561.317.719-87
RUA AlTAMtRO GUIMARÃES, 5
CENTRO
88701-300

Fone: {048)362-65531

Fax:

TUBARÃO
SC

(048}362-65531

~·

Fone:

~~3.. o2 "'5 Lf::

Fax:

1

Normal

-

R~

i:

~VS'~~~

SERLUCUS@MATRIX.COM.BR

Cont~tan~--------------------------------------------------------------•---------~----

ASSOC BENEFfCENTE CULTURAL EDUC AMOR PRÓXIMO
RUA CAPITÃO JERONIMO LUIZ DE BITTENCOURT, SN
CENTRO
IMARUI

(048}364-30278

SC

aano.ooo
-

Resumo do Contrato

-PROJETO E INSTALAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA FM.
-RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 303 ANATEL.

r

SERVIÇ(' ~"';CT~=~ ...
*'tist4Ji< (la• ,. ._ . . .

cr· .r·.

·•·r.f~

2 OUT 1011
Inicio em 17/1112009

Término em 17/1212009

Honorários R$ 850,00

Valor Obl'\ Serviço R$ 850,00

ldentlflcação da Ob~/Servlço

-

ASSOC BENEFICENTE CULTURAL EDUC AMOR PRÓXIMO

00756645/0001·59

RUA CAPITÃO JERONIMO LUIZ DE BITIENCOURT, SN

CENTRO

~

se

IMAR UI

88770-000

Assinaturas

{048)364-30278

;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;;;;;;;;~;::;;;;;;;;::;:;:::;;;;;;;=;;;;::::::::;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:=:::::::::::::::::.

IMARUÍ-SC

17/11/2009
Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legels, o contrato escrito ou verbal realizado en!nl as partes (lei 6.496177}

Reservado ao Responsável Técnfco
.. Participação T é c n i c a - - - - - - - - - - - - - - -Atividades - - - - - - - - - - - - - - - -

Individual

Objttos

Claulflo:açlo

Nlvel

12 54

80109

15

80109

##
##

16

Entidade de Classe

AREAJTB
-

Regutarizaçao - - - - - - - - - - - - - - -

- Descriçllo Complementar

PROJ, INST, REL CONF RES 303 ANATEL.
Este documento só terá ié Publica se estiver devidamente selado, cadasirado e

.

Quutldadt

Ullldade

10,00

20

2,0

20

CREA se
..

t ,

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CNPJ: 82.511 .64310001-64

SERGIO LUIZ CUSTODIO

028211 1

RUAALTAMIRO GUIMARAES 05

CENTRO

88701-300

TUBARAO

RECIBO SACADO
lnslnJçc'es

SC

~~~~\·,~1\ ~XTRATO DISCRIMINADO DE DEBITOS:
1

~~t~ ···

J' Registro
.... : 028211 -1
Profissional: SERGIO LUIZ CUSTODIO

:> ;;.'!i g
~ ~

jy

L---.

-

-

] Vencimento

I

Nro. ART. ... : 2825393-0
Proprietario: ASSOC BENEF CULT EDUC AMOR AO PROXIMO
Localizacao. : R CAPITAO JERONIMO LUIZ DE BITTENCOURT SN
Cidade......: IMARUI

Agência/Código cedente

c --&

I

No..oNúmero

I

Valor Cobrado

Cobrar em R$(reais}, não receber após o vencimento

AutanlicoçAo Macarnc:a

- -- - --- ~ ---- - --- -- -------- ------- -------- ------ -------- ------ ----------------------- ----- ------

CA

-

l:liCã108 páagamen1:0
CASASi LOT~RICAS, AG~NCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

Vencimento

Cedente -

AQencia/Código cedente

09/12/2009

CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA

Dala do Docum,
)CUnlon!D

041/12/2009

-

Uso do Banco
:0

Espéele Docunento

N" do Doa.manlo

0282111
Carteira

SR

OS

'Espécie
R$

ouântJctado

I Ace;ta

Dela do Processamento

Nosso N.:m...,

04/1212009

1 N
Valor

2481/051159-5

902821128253930000-0

- - ' -,

Valor Dcamento

-~0,00)

Desconto

lnsttuçõas

Cobrar em R$(reais), nao receber apos o vencimento

OUiros Atriecimos
r Valor Cobrado

Sacado

SERGIO LUIZ CUSTODIO
RUA ALTAMIRO GUJMARAES 05

CENTRO
Aulenbcaçâo Mec6nlca

1~11 ~ 1r1~1~111 ~~~~111~ 1111111111111111111111111111111 ~ 1111111111111111111

Ficha de Compensação

e

)

Banco I Taú S/ A

~~

ltaú Bankline

Comprovante de pagamento

.

Banco ltaú- Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos
Dados da conta debitada:
Nome: SERGIO LUIZ CUSTODIO
Agência: 0643
Conta: 29157-8
Dados do pagamento:
Código de barras: 10491.05115 59902.821129 82539.300002 1 44460000003000
Valor do documento: R$ 30,00
Data do vencimento: 09/12/2009
Pagamento efetuado em 06/12/2009 às 15:11:17 via Bankline, CTRL 819244397.
Autorizado débito de diferenças rel ativas a Informações inexatas.

Autenticação:
6F35B76839EC87 AA7 A36EDODOA83043BCB3AA806

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728
0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.ítau.com.br. Se não ficar
satisfeito, ligue para a Ouvido ria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis,
das 9 às l8 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

e·

https :Ilbank1ine. itau. com. brN I/IT A UF /IMGN ersaoI mnrr<\o:;::~o h tm
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ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n- Centro - lmaruí- se. CEP: 88770-000 - Cx. Postal: 11
CNPJ: 00.756.645 I 0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278 - adimarui@bol.com.br

DECLARAÇÃO ASSINADA PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nós abaixo assinado, na qualidade de dirigentes da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, Declaramos para os devidos fins que nos comprometemos ao
e das Normas estabelecidas par o
fiel cumprimento da Lei n° 9.612/98 do
Radiodifusão Comunitária:

Tabtlionato de Notas e Protntos de Titulos da Comarca de lmarul :
Antonio Alves de Mello, Oficial
r. •
lmarui/SC • Telefone:48·3643085B
Reconheço como autAntica a(s} assinatura(s) abaixo in<llcadas e dou fé. : •

t

GERALDO ANTUNES (CAE-82116)

..,

Emolumentos 1 Rectmhecimento(s) de Firma ..
Flscalizaçlo Pago " R$ 1,00
Recibo N": 3481
lmaruusc, 31/01/2011

DIIet<~~~stram

nato de Notas e Protestos de Titules da Comarca de lmarul ~t

CPF: 48583510920
RG: 1.212.420-6

-.'--lOAOUinl

~,

AJ;~~~~Q~:~~â-~~:~~~B5i

Reconheço como au!Antica a(s) assinatura(s) abaixo indic

- ?
-~__,..=.

GENOVAL DA SILVA OE OLIVEIRA(CAE-i2070)
liDE VIR ACOROI PERON(CAE-i2071)

_ _______ Emolumentos. 2 Reconhecimento(s) de Firma = R$

Edevir'Acordi Peron
.
de Operaçoes
D uetor
CPF:664.943.469-87
RG: 1.970.059-8

·P~ácido

Fiscaliza~lo Pago= RS 2,00
Recibo N': 3439

1maruusc, 2110112011

Diretor do Conselho Comunitário
CPF: 024.655.509-26
RG: 3.716.621

~l9r
"'1belionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de
Antonio Alves de Mello, Ofitiill
. lmarui/SC • Telefone:41-3143015a
Reconheço como aut6ntica a(s) assinatura(sl il();I~!CiciiCl,iiS
PORllNHO GOME& PL.ÁCIOO(CAE-82161)

Emolumentos: 1 Reconhecimenlo(s) de Firma "'
FiscalízaçAo Pago " R$ 1,00
Recibo N': 3477
1m1ruUSC, 31/0112011

Endereço para correspondência: Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n°, Centro, , na cidade de
lmaruí, Estado de Santa Catarina , CEP 88770-000 - Caixa Postal O11.
Telefone para contato: OX:X48 - 36430278; Correio eletrônico (e-mail): adimarui@bol.com.br
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MIJINJfS1'1ÊRIO DAS COl\1llJNIÇA<ÇÕJES _

SEÇRETARlA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO
. ~ ..,.,;~,. : :..~~~
-D,EPARTAN.JENTODEOUTORGADESERVIÇOSDERADIODIFUSÃO
....:):/[;-:..~
.. :.
.
v
.

,

..

.

~

,.,

ANALISE DE ATENDIMrENTO IDE EXIGENCJC:AS
Referente Ofício no

Proc~sono

d d0

!0_/RADCOMIDOS/SSCE-MC

-'

5 :'1 oO'J · 04o 3 O '2-

Entidade: ASso C t' A c Ão
I

I Orj

Localidade:---~.I. . M.. . .. .LI.J. A.....,d<:....l.\-'-11,___-_5.~....,;(::.::.--...!.-------1

'DE: N G K 1 t i r- 1\J r<Z

L.v L-\ VRA "- G:

<é:o ·\:J(A(· i, o -

r A c);( I MÜ

. N AL [!N,o (.(, A o

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

EUGÊNCIAS TÉCNICAS:·'
(~)

Cumpridas integralmente- Processo instruído (1" Fase) .
.
(_)\CJ.un.vridfS p,arcialmente, restando a apr~sentação d~ seguinte documentação abaixo descrita:
· L_) Qwnprídas integralmente- Procésso instruído (2• Fase} -ENTIDADE HABlllTADA
'

Observações:

20Jl
Brasília, __!__!_ _ _

An~lista ~esponsáveJ:

_ __ _ __ __ _ _ _ __,.___
SIAPE:_ _--:----,-- - -

EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
(__) Cumpridas integralmente
.
~ Cumpridas patci~lmente. restando apresentação da seguinte doctimentação:

a

Observações:

S OL1 C- i TA ~ Çé CÓ,ó? /JB D·A
t) I P-.1 <ó Ç2 N i f: S
"J A
0 V~.· O
E
M
~ Jj I 03 I ~O~ J .
/

I

.

\ ) í I I r1 c.íõ) NA N DA. -r <;J;
~

E...XI b ~

rvc

· ) f-.

/

<SXJ/ 1f?.-4 ;f\A

/

tiAS

.

-rr:: cN\ rA\

.

* CONTJNUáÇÃO- ~;RS~ .-r

C A 9 1 -r fi''Ç)

SEIJ!Ei:.Fls. ·~ q Z. • ~V A

-( D \Ji9\ ..,-

< IN

I

•

çQ Nlfl.C0

DENOMINAÇÃO:
.
.

I

.ém>.J -FLS. ':f
·ESTATUTO SOCIAL·-~•. fi ?9 G-..

.A_3.LI

ATA DE Ft1NDAÇÃO/CONS:F!TUIÇÃQ -_FLS. ;;.5:)

AT~ DE AL~RAÇÃO/DEJFJNIÇ~pJPA: DENO~AÇÃO -.~lLS.

.e
(

l

•/

•'I

'

';DnffiTORIA: VÁLIDA-ATÉ:lLJ...Q2l_t
. :MEMBROS Fls.

('

....
"

p(.o~ ~1 MAND~TO:_L_ANOS-:;tffi'!·ll_

.,.. - .•

. . , ~ p.""'

~-~--------------------~~----------------------~-------

.

..,

·.

Brasília, .Q1..L123f La A~ .
" .

.·
Analista iesponsável: .

evv~Ov~'R, -~"+o .c:Jv._ (Àyiwl j:J

SIAPE:

)

g ;\_L\.1·G3 .

I

outra entidade detentora de outorga para execução de qualquer dos serviços mencionados, de
acordo com o disposto no subitem 7.1, alínea "j" da Norma Complementar 01/2004;
6) Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é executante
de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço
de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura de acordo com o disposto no subitem
7.1, alínea "j" da Norma Complementar 01/2004;
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 O112004.
Atenciosamente.

DERME~~JÚNIOR

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

r.

.•.. ;

-.

ABA- Proc. N° 53000.040302/05/RADCOM/DEOC/SCE-MC

Associação Beneficente, Cultural e Educacional Amor ao Próximo
MIHi~T ~ RIC• D.o.:~ (: (•~.; UNIGü.Ç:~EB

:.:t. . ~=

8)i.ú_~ -:..

Ao Senhor
Carlos Alberto Freire Resende
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Ministério das Comunicações

Acusamos o recebimento do oficio na 226/2011 RADCOM/DOS/SSCE-MC de Brasília, 14

-

de janeiro de 2011, na oportunidade solicitamos prorrogação por mais 30 dias a contar do
recebimento do citado expediente, a fim de atende-lo em sua totalidade.

Atenciosamente,

Associação Beneficente, Cultura e Educacional Amor ao Próximo.

DOCUMENTO ANEXAO O
NESTA DATA

jl; ! 03

--

..

:of(}!I

:
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ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CU.J-.TURAL E EDUCACIONAL AMQ,R AO~~zb&
PRO XIM O
\V:RU:. '1_
._iJJ
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n- Centro- Imaruí- SC- CEP: 88770-000 v,('n c·.j~
-\::) ~ "
- Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59 - Fone: (OXX48) 3643-0278- e-m~il:
adimarui@brturbo.com.br

A Esplanada dos Ministérios_Bloco "R"_3° andar- anexo oeste sala 300 _ 70044-900Brasília/DF
Oficio N° 002/2011

Imaruí, 28 março de 2011.

EXELENTISSHv10 SENHOR.
Viemos por intermédio deste responder o oficio N° 1174/2011, o qual recebemos no dia
16 de março de 2011.
No referido oficio foi-nos solicitado o envio de alguns documentos, os quais estão
seguindo anexo a este oficio.

Sem outro particular, reiteramos protesto de distinta consideração e apreço.
Atenciosamente,

Presidente

OOCUMENrO ANEX1\DO
NESTA DATA

o

PODER JUDICIÁRIO

.

-

0002378

28/03/2011

•

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruí- Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDAO N°: 2272

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Coma~ca d~ lmarul, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de lmarur,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

EDEVIR ACORDI PERON, braslleiro(a), casado, ministro do evangelho, portador do RG: 1.970.059-8, CPF:
664.943.469-87, filho de Leoclisio Peron e Maria Acordi Peron, natural de Meleiro • se, nascido aos
01/04/1964, residente na Rua Nereu Ramos, n° 750, casa, Centro, C EP: 88770-00, lmaruí • SC. ********"***
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações :equi:;itadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e
do Distribuidor Judicial.

No:":'~ da cidade, seg~da-feira,

de

a ... : de 2011.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruí- Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 2274

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Comarca de lmaruí, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de lmaruí,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

GENOVAL DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro(a), casado, pastor, portador do RG: 1.212.420-6, CPF:
485.835.109-20, filho de Moises Garcia de Oliveira e Dorvina Souza de Oliveira, natural de São JoaquimSC, nascido aos 1710511954, residente na Avenida Governador Celso Ramos, 49, Casa, Centro, CEP:
88770-000, lmaruí- se.·-..-·--·····-----·----·....-----·*"*-*"*"'***'*_....**
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às cerudões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extralda
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenla de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor JudiciaL
Nome da cidade , segunda-feira, 28 de março de 2011.
Sérgio Floriano Vieira
Distribuidor Judicial Designado
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30/03/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruí- S6tor d3 Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 2277

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Comarca de lmarui, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de lmaruí,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

GERALDO ANTUNES, braslleiro(a), casado, agricultor, portador do RG: 588.989, CPF: 299.863.389-72,
filho de José Fernandes Antunes e Maria de Lourdes Machado, natural de lmarui - SC, nascido aos
06/0511947, residente na Estrada Geral, Próximo a Escola, São Tomâs, CEP: 88770-000, Jmaruí- SC. ••••
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
Nome da cidade, quarta-feira. 30 de março de 2011.
Sérgio Floriano Vieira
Distribuidor Judicial Designado
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0002377

PODER JUDiCIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de lmaruf - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 2271

FOLHA: 1/1

O Distribuidor Judicial Designado da Comarca de lmaruí, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distnbuições de feitos criminais da Comarca de lmaruí,
verificou NADA CONSTAR em nome de:

ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO, brasileiro(a), casado, empresário, portador do RG: 18 R 375.589-4,
CPF: 067.105.819-34, filho de Manoel Antonio do Nascimento e Rosa Marques, natural de lmaruí - SC,
nascido aos 0210211953, residente na Avenida Governador Celso Ramos, n° 278, casa, Centro, CEP:

88770·000J lmarui- se ...................,..............................tlnt***'*************••••••••••••*******••••••••••••**••····

Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com :mnte:1ça penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasura
do Distribuidor Judicial.
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PODER JUDICIÁRIO

Tríbunat Regional Federal da 13 Região

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Cíveis e Criminais
CERTIFICO, revendo os registros de distribuição de 25 de abril de
1.967 até a presente data, que contra;
GENOVAL DA SILVA OLIVEIRA, ou vinculado ao CPF: 485.835.109N
20,
N ADA

CO N ST A

no Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Esta certidão abrange apenas o Tribunal Regional Federal da 1a Região. ·
Observações:
a)Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na
Portaria n° 600-276 de 31 de Agosto de 2009;
b} a informação do no do CPF acima é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;
c) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Tribunal Regional Federal da ta Região (www.trfl.jus.br);
d)válida por 30 (trinta) dias;
e)a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses
após a sua expedição.
f) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no
Protocolo do TRFl, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir
a titularidade do número do CPF informado, bem co
rrmar a
autenticidade da certidão na página eletrônica do TRFl.
~iCõF~

=

085 ~ .. . .

0.'l:REc~o~
Brasília- DF, 17h20, 28/03/2011.

Endereço: SAU/SUL- Quadra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superiores.CEP: 70070-900 Brasilia/DF.
Fone: (61) 3314-5225. e-Maíl: secju@trfl.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 13 Região

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Civeis e Criminais

N"408564

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição de 25 de abril de

1.967 até a presente data, que contra :
GERALDO ANTUNES, ou vinculado ao CPF: 299.863.389-72,
NADA

C O N S TA no Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Esta certidão abrange apenas o Tribunal Regional Federal da 1 a Região.
Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na
Portaria n° 600- 276 de 31 de Agosto de 2009;
b)a informação do n° do CPF acima é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;
c) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Tribunal Regional Federal da 1a Região (www.trfl.jus.br);
d) válida por 30 (trinta) dias;
e) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses
após a sua expedição.
f) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no
Protocolo do TRFl, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir
a titularidade do número do CPF informado, bem como confirmar a
autenticidade da certidão na página eletrônica do TRFl.
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Brasília - DF, 17h28, 28/03/2011.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superiores.CEP: 70070-900 Srasilla/DF.
Fone: (61) 3314-5225. e-MaU: secju@trfl.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 1a Região

Certidão de Distribuição
Acões e Execuções Cíveis e Criminais

N° 408376

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição de 25 de abril de
1.967 até a presente data, que contra:
EDEVIR ACORDI PERON, ou vinculado ao CPF: 664.943.469-87,
NADA

CO N

s

TA

no Tribunal Regional Federal da ta Região.

Esta certidão abrange apenas o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na
Portaria n° 600-276 de 31 de Agosto de 2009;
b)a informação do no do CPF acima é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;
c) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Tribunal Regional Federal da 1a Região (www.trfl.jus.br);
d)válida por 30 (trinta) dias;
e) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses
após a sua expedição.
f) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no
Protocolo do TRFl, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir
a titularidade do número do CPF informado, bem como confirmar a
autenticidade da certidão na página eletrônica do TRFl.

Brasília - DF, 17h05, 28/03/2011.

Endereço: SAU/SUL- Quadra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superlores.CEP: 70070-900 Brasítla/DF.

Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trfl.jus.br

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 111 Região

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Civeis e Criminais

N° 408594

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição de 25 de abril de
1.967 até a presente data, que contra:
ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO, ou vinculado ao CPF: 067.105.81934,
NA DA

C O N 5 T A no Tribunal Regional Federal da 1 a Região.

Esta certl dão abrange apenas o Tribunal Regiona l Federal da 1a Região.
Observações :
a)Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na
Portaria n° 600-276 de 31 de Agosto de 2009;
b)a informação do no do CPF acima é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;
c) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Tribunal Regional Federal da 1a Região (www.trfl.jus.br);
d)válida por 30 (trinta) dias;
e) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses
após a sua expedição.
f) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no
Protocolo do TRFl, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir
a titularidade do número do CPF informado, bem orno confirmar a
autenticidade da certidão na página eletrônica do TR ~ ~~Fia,.

em. -

Winil*c; COPflRE
<n-O I)I!Gfll,

Brasília- DF, 17h31, 28/ 03/2011.

Ender eço: SAU/SUL- Qu adra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Supefiores.CEP: 70070-900 Brasília/ DF.

Fone: (61) 3314- 5225.

e-Mail: secju@trfl.jus.br
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n - Centro -lmaruí - SC- CEP: 88770-0PO- Cx.
Postal: li
CNPJ: 00.756.645 I 0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278 adimarui@brtubo.com.br

Declaração assinada pelo representante legal

Como representante legal dessa entidade declaro que a mesma não tem
como integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que
participem de outra entidade detentora de outorga para execução de
qualquer dos serviços mencionados, de acordo com o disposto no subitem
7.1, alínea "j" da Norma Complementar 01/2004;

Também de que a entidade não é executante de qualquer modalidade de
serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de
distribuição de sinais de televisão mediante assinatura de acordo com o
disposto no subitem 7.1, alínea "j" da Norma Complementar 01/2004;

Diretor Geral: Geraldo Antunes
CPF: 299.863.389-72
RG: 588.989
Tillbelionilto de Notills e Protestos
.
Antonio Alves de Mello, oncial de Trlulos da Comltrca de
lmarui/SC - Talafone:48-384JD859
Reconheço como aut~ r
.

GERALDO ANTUNEI(CC~~;~~~s) assrnatura{s} indicadas

Emolumentos I Reconhecimentocsl de Firma

~:~~~ ~~ ~~~:rlzaç~o Pago ,. R$ 1,oo
lman~I/SC, 3010312011
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR
PRÓXIMO
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n- Centro- lmaruí- SC- CEP: 88770-000- Cx.
Postal: 11

CNPJ: 00.756.645/0001-59- Fone: (OXX48) 3643-0278- adimarui@bol.com.br

DECLARAÇÃO ASSINADA PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nós abaixo assinado, na qualidade de dirigentes da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO, Declaramos para os
devidos fins que nos comprometemos ao fiel cumprimento da Lei n° 9.612/98 do
gulamento e das Normas estabelecidas par o serviço de Radiodifusão Comunitária:
Tabelionato de Natas e Protestos de Títulos da Comarca de
Antonio Alves de Mello, Oficial
lmarui/SC • Telefone:48·36430859
Reconheço como autentica a(5) asstnatura(s) >m:uc~uí!.'l~"u
GERA~OO

ANTUNES(CCF-47S60)

Emolumentos: 1 Reconhecimento(&) de Finna =
Selo(sl de Fisc~llzaçao Pilgo = R$ 1,00
Recibo N". 4484
----:----:--:-:----:-:--::--~~.......:::;

lmarui/SC, 3DIIl3/2011

Antonio Atvn de Mtllo • Oftclal

Tabelionato de Notas e Protestos de Titulas da Comarca de
Antonio Alves de Mello, Oficial
lmarui/SC - Telefane:48-38430859

Endereço para correspondência: Rua Capitão
Bittencourt, s/n°,
Centro, , na cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina , CEP 88770-000 - Caixa Postal
011.
Telefone para contato: OXX48- 36430278; Correio eletrônico (e-mail):
adimarui@bol.com.br
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ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
*
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n- Centro- Im&ruíSC- CEP: 88770-000- Cx. Postal: 11
CNPJ 00.756.645/0001-59- Fone: (048) 3643-0278- e-mail:
adimarui@brturbo.com.br
Ata de Eleição e Posse da Diretoria da Associação Beneficente
Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Aos vinte e quadro dias do mês de março do ano de dois mil e onze, reuniramse na sede própria da Associação, sito à rua Capitão Jerônimo Bitencourt, sem S/n
centro de ImaruUSC, os associados da associação Beneficente Cultura e Educacional
Amor ao Próximo, conforme edital de convocação em tempo hábil, para tratarem de
diversos assuntos, eleição, e posse da diretoria para gestão do biênio 2011/2012. Após
constatado quorum legal, às vinte e uma horas e quinze minutos, o presidente geral Sr,
Geraldo Antunes deu por aberta a sessão. Ato contínuo o Presidente fez a leitura do
Edital da Associação, corno também a leitura dos nomes da diretoria. Logo apos o
Presidente de posse da palavra, Sr. Geraldo Anttmes Diretor Geral, agradeceu pelo
tempo e a confiança nele depositada para estar à frente da entidade. Em seqüência
passou a palavra ao Sr.Genoval da Silva Oliveira, solicitando que o mesmo desse
seqüência da reunião. de posse da palavra teceu alguns comentários e então recebeu a
nominata dos candidatos para compor a única chapa para nova Diretoria da Associação
Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, que ficou formada com os
~uintes Diretores: O StJ Geraldo Antunes Diretor Geral, o StJ Genoval Silva Oliveira
Diretor Administrativo, o Sr> Edevir Acordi Perom Diretor de Operações e o Sr0
Roberto Luiz do NascimentOoiretor Comunitário. A pos a aprovação da nova diretoria
por unanimidade, de todos sócios ali presentes. Os diretores eleitos posicionaram-se
para uma cerimônia de posse. Fazendo uso da palavra o Sr. diretor de operações Edevir
Acordi Peron dirigiu a Deus uma oração. Nada mais hav
esidente, deu
e avrei a
por encerrada a presente sessão, e eu, secretário interino ~
presente ata q~e va~ devidamente assinada por min_1: l; C6FERE ... - ~
membros da dtretona.
I.
--rv
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.,":;TORIO

Geraldo An

CPF: 299.8 3.389-72 RG: 588.989
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Piretor do Con~elho Co urut
RG: 375,58~~4 ) -
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~~<(:,Oficia! do Registro Civil 'I:Jr?
Manfredo Luiz Fc• Bittencourt Eghert o
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Tabelionato dt Notas e Protestos de Titulas da C~ii\ll~:íf.C~:!:.\1:íJ~
Antonio Alves de Mello, Oficiill
lmarui/SC- Telefone:48-364308S9
Reconheço por semelhança a(s} asoinatura(s) Indicadas e dou fé.
ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO(CCF-4776!51
GERALDO ANTUNES(CCF~T767)
GENOVAL DA SILVA DE OLIVEIAA(CCF-47768)

Emolumentos: 3 Reconhecimento(s) ele Firma =
Selo(s) de Fiscafiuçlo Pa10o "' RS 3,00
Recibo N': 4548
lmeruUSC, 0.104120\ l

Antonio AIY.. dt

Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da
Antonio Alves de Mello, Oficial
lmaruf/SC • Telefone:48·364308.59
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) indicadas e dou
EOEVIR ACOROI PERON(CCF~T760)

Emolumentos: 1 Reoonhecímento(s) de Firma
Selo(s) de Fi5calizaçlo Pa11o ,. RS t 00
Recibo N•: 4548
hn1ru!ISC, 04/04/1.011

=RS
Tota

O+ 1
=R$ 3

Oficial Substiti.Jio

CNPJ 04.55b.473·0001f20
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REPUBLICA FEDERATIVA DO
Estado de Santa Catarina
Comarca e Município de Imaruí
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS
1Laide Florentino Eghert- Oficial Designada
RUA: ANTONIO BITTENCOURT CAPANEMA, 935- CEP: 88.770-000
CENTRO - IMARUÍ (SC)
Fonê: (0**48) 3643-0372
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CERTIDAO
a

CERTIFICO

registrei hoje em data de

(06)

quem

inte ressar

possa,

que

s eis dias do mês de ab=il do ano de

dois mil e onze (2 .011), no livro de registros de Pessoas Jurídicas
n ° A/12,

folha

232,

n ° 1072,

sob o

ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA

a

DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO
PRÓXIMO, aos vinte quatro dias do mês de março do ano de dois mil e

onze,

reuniram-se na sede própria da Assoc iação sito b Rua Capitão

Jerônimo Luiz

de

Catarina,

associados

os

Bittencourt
da

Educacional Amor ao Próximo,

SN,

centro,

Imarui,

Associação

Estado de

Beneficiente

conforme E ·

Santa

Cultural

dL,_C~:mvocaçao

e

em tempo

!ERY!ÇO ~ICC FEilK

hábil,

para

tratarem

de

diversos

as ~ ~~~ ~·~ã
~~fC~O ~JN,

J{Jf7.ffll do· s

e

posse

da

diretoria para gestão do biênio dois

il ~ 9

Após constatado quorum legal, às vint e

ma hofas e qu · rze minutos, o

mil e doze.

-

presidente geral o Senhor Geraldo Antunes deu por aberta a sessão .
Ato contínuo o presidente fez a leitura do Edital da Associação, como
também a leitura dos nomes da diretoria.
posse d a palavra,
pelo

tempo

e

a

Logo após o presidente de

Senhor Geraldo .?.m:unes Diretor Gerê.l,

confiança

nele

depositada

para esta r

à

agradeceu
frente

da

entidade . Em seqüência passou a palavra ao senhor Genoval da Silva

~

1-

,

REPUBLICA FEDERATIVA DO
Estado de Santa Catarina

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS
Laide Florentino Eghert - Oficial Designada

RUA: ANTONIO BITTENCOURT CAPANEMA, 935- CEP: 98.770-000
CENTRO - IMARUÍ (SC)
Fone: (0**48) 3643-0372

Oliveira,

solicitando que

o

mesmo desse

seqüência da

posse da palavra teceu alguns comentários e então recebeu a nominata
dos candidatos para compor a única chapa para a nova c!iret.oria àa
Associação Beneficente Cultural e

Educacional

F~rnor

ao Próximo,

que

ficou formada com os seguintes diretores: O Senhor Geraldo Antunes Diretor

Geral;

o

Senhor

Genoval

da

Silva

Oliveira

Dir.:::tor

Administrativo; o Serüwr Edevir P..cordi Perón - Diretor de Operaçõ-:;.s e
o Senhor Roberto Luiz do Nascimento -

Diretor Comunitário.

Após

c:.

aprovação da nova diretoria por unanimidade de todos os sócios ali
presentes os diretores eleitos posicionaram-se para uma cerimônia de
posse .

Fazendo uso da palavra o senhor Diretor de Operações Edevir

Acordi Perón dirigiu a Deus uma oração. Nada mais havendo a tratar o
FEaJt

cerrada a presente

secretário

~das ~: . . .

Felipe
idamente

lavrei

e todos

~~~e~~~t
ros

2

i~~or

que

vai

a.

es a digite>i,

e dou
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

R()'fEIRO CIE ANÁLISE TÉCNICA DIE RADCOM
Identificação do Proc,esso

-----------------------------------------

Número:

53000.040302/05

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:

20

Localídade/U F:

Publicação:

27/10/2005

Prazo:

11/12/2005

COORDENADAS

Proposta (A)

IBGI: (B}

Latitude:

28S2044

28S2029

Longitude

48W4857

48W4912

lmarui/SC

Canal: 285

DISTÂNCIA

-·

Distânc:ia A:B
( IB<;E)

0.62

Processo
1.

Entregou documantação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

J

Sim

Rua Capitao Jeronimo Luiz Bittencc>urt S/N

2.1.

Endereço do Studio

Rua Capitão Jeronimo Luiz Bittencourt S/N

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

Número do Processo

Distância

53740.002300/99

110,00

53000.007318/06

350,00

·----·-

Status

---

SOB

-

SOB

SEJMÇO ~(ÕFÉti
16•
n"" r...
(;()('[~E ceiA O ~

4.

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

5.

Conclusão com base na analise dos distanciamentos do mE:smo canal

6.

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

7.

Declaração do re:presentanle legal da entidar1e relativa ao ilem 6.7, IX da Norma 0219 ~

8.

Apresenta planta de arruamen!o que atende ao ítem 6.7, X da Norma 02198?

9.

A área urb;3na da localidadE: é <o: 3,5 km?

~

..
VIÁVEL

2 9 OOT 7017· •
r-1'

Não

"

-

Sim

l

10. Endereço da Sede Administra tiva da Emis$ora
Rua Cap. Jerônimo Luiz de Bittencurt, sln• Cx. Postal 11

11. Este endereço está sadiadc na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?
'

12.

Conclusão da Jl.nálise

I

Sim

-

Apresentou a documentação solicitada inicialmente, ou seja, subítem 7.1, alíneas "m", "n" e "o".
**"*Tem concorrente (Cone SOB).
.. ......
2810412011

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

ROTEIR~O DE ANÁLISE DE INSTALAÇP~O DA ESTAtÇÃO DE
Identificação do Proc.esso

------------------------Localidade/V F:

Número:

53000.040302/05

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:

20

Publicação:

27/10/2005

Prazo:

lmarui/SC

11/12/2005

Canal:

285

Processo

1.

Entregou documgntação tempestivamente?

Sim

2.

Apresentou Formulário padronizado DOUURADCOM 02?

Sim

3.
4.
5.

6.
7.

Apresentou Declaraçílo finr.ada pelo representante legal da entidade de que na ocorrência ele interferênc a tomará
as providências previstas nas letras "a" e "b" do item 6.11 da Nonnal 02198, Portaria 191 de 06108/!?8, DOU
07108/98?
Apresentou planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000. onde deverá estar
assinalado o local de instalação do sistema irradiante, com indicação da coordenadas geográficas com precisão de
segundos, e traçada a circunferência de até 'IKm de mio. que limita a área abrangida pelo contorno de serviços?(n•
111 item 6.11.}__
Apresentou diagrama de Irradiação horizonal da antena transmissora, com a indicação do norte verdadeiro,
diagrama ele irradiação vertical e espe.:;ificaçôes técnicas do sistema irradiante proposto: no caso de antenas de
polarização circular ou elíptica, devem ser apresentadas curvas distintas d<•s compc.ntes ho1izontal e vertical dos
diagramas? (n• IV, Item 6.1·1)
Apresentou declaraçao do ~·rolissional habilitado de que a cota do terreno, no local de instal.ação do sltema
irradiante, atend•~ as ~:ondições exigidas no item 14.2.7.1 ou estado especlllco, conforme determina o Item
14.2.7.1.1? (n• V, item 6.11)

..,.

8.
9.
10.

Sim

Sim

Sim

-

1

"'"r;:~.Cc.t O ~~~

Sim

Apresentou parecer conclusivo. assinç.do pelo profissional habilitado, atestando q a instalação proposta atende a
todas as e:<igências das normas técnicas em vigor aplicáveis à mesma e que o con orno clé)g d~'Jia rnusore n b
fica situado a mais de 1Km de distância da antena transmissora

Sim

Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica- ART referente à instalação p oposta? (nf/1(11, item 6.11)

Sim

Verificar no Formulário de Informação Técnicas se o Ganho de antena<"' 0,0 dBu?

I

o

a. Ganho Mnximo:

11.
12.
13.

Sim

Sim

~='~~
..
~o,_

Apresentou declaração do profissional habilitado atestando que a instalação propos
proteção aos aeródromos, ou declaração do órgão cornpelente do Ministério da Aer ~n~~
instalação proposta, ou se for o <:aso, declaração da inexistência de aeródromo na I

a.
b.

b. Fabricante:

ATRON INO E COM ANTENAS

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

Sim

e Modelo:

AO 112

Mum:

30

Sim

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

Sim

O transmissor está certificado?

Sim

a. fabricante:

MONTEL SISTEMAS OE
COMUNICAÇÃO

I

b. Modelo:

MTI'M98

I

lH

c. Categoria.

I

d. Cerli6cado:

14.

fntensldad•~

15.

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

16.

Conclusão da Análise

de c:~mpo no limite da área de sHrviço <:: 91 dBu?

09160ô0312

Sim
Não

Processo tecnicamente instruído em segunda fase. A entidade encaminhou a documentação referente ao projeto
técnico na sua totalidade cumprindo com o estabelecido nas allneas elo numeral12 da norma complementar 1/2004.
Adicionalemente a entidade solicita incluir na licença a informação correspondente a um transmissor auxiliar· Teclar
Equipamentos Eletronícos LTDA- n• 0717- 03- 0345
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MIINISTEruO DAS COMUNJI:CAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
-DEPARTAN.lENTO DE OUTORGA DE S~VIÇOS DE RADIODIFUSÃO
.
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ANALISE DE ATENDIMENTO IDE EXIGENC:u:AS
/0 _ !RADCOM!DOSISSCE-MC
•

Proce_ssono

Entidade: As s0 c\A y Ão
. r~e> · f?AO XI MQ

•

I

Localidade: ·, f"\ AR V i ·- S C..

53 OQ'). \)L( O 3O ·2..

Sb61'U5 Y i<)é:-N"í0 CJJV\VVI 6 ' 6DVC/Açf;o

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

C< 1 SD,S~

Af" l0rl.

t:";Si:-t 1:lCb

EXIGÊNCIAS TÉCNICASz ·.
(_

) Cumpridas integralmente- Processo instruído (1"' Fase) .

.

(_)\Cpm~ridfS p.arcialmente, restando a apr~entação d~ seguinte documentação abaixo descrita:

· l2L) Cumpridas integralmente- Processo instruído (2a Fase)- ENTIDADE HABILITADA
'
Observações:

Brasília. __I __f_ __

e.

EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
~ Cumpridas integralmente
(_)Cumpridas patci~lmente, restando à apresentação da seguinte docu:mentação:

Observações: ·

ó?Aoc.e s $-12 ·; udz,-o J_CA M ~N'f~

1 r-J

5 W,u/w

.. ·;:· .
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

Nota Técnica n° 372/2011/CGRC/DEOC/SCE-MC
Assunto: Encaminhamento de Processo Instruido para Revisão da Consultoria Jurídica.
Referência: Processo n° 53000.040302/05

SUMÁRIO EXECUTIVO
I.
Trata-se de requerimento de autorização da Associação Beneficiente Cultural e
Educacional Amor ao Próximo para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
localidade de Imaruí, estado de SC, protocolizado em 08/08/2005.

ANÁLISE
2.
A Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, inscrita
no CNPJ sob o número 00756.645/0001-59, com sede à Rua capitão Jerônimo L. Bitencourt,
s/n°, no município de Imaruí, no estado de SC, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 08/08/2005, subscrito por representante legal,
no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos
do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comurútária, àprovado pelo Decreto
n° 2.615, de 03/0611998.
~ .•
P\aCO Filtlt
.
.,rtistR das ~111116.
3.
A entidade, que doravante passa a ser tratada com Ol'IICftA~~.~ o seu pleito
nos termos do Aviso de Habilitação publicado no Diário ficial da União - .O.U. de
2lfl 0/2005, com prazo final em 14/12/2005 gue contempla a lo alida0le mftend instalar o
seu transmissor, assim corno o sisre~cr ~~ai'inte e respectivo es 'di o.
4.
Em atendimento à citada convocação e ainda, c
er do a distânc' de 4 km
entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outras 02 entidades
foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentaram
suas solicitações para a mesma área de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados.
I.
Os motivos dos arquivamentos, bem corno a indicação da relação constando
os respectivos nomes e processos, se encontram abaixo explicitadas:
a. Associação Beneficiente Cultural Voz de Imarui - Processo n°
53000.007318/06, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: A entidade Associação
Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo conta com maior pontuação
ponderada em manifestações de apoio, sendo seu processo selecionado para análise.
Portanto, haverá indeferimento do presente processo, pois esta entidade se manifestou
previamente de forma contrária a eventual proposta de acordo e conta com menor
iniciais!CGRC

pontuação ponderada em manifestações de apoio junto a comunidade local, conforme
comunicado ã entidade por meio do oficio n. 0 2748, datado de 31/05/2011, cuja cópia do oficio e
respectivo AR Postal se encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos
autos, a entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
b. Associação Cultural Comunitária de Comunicações Imaruiense Processo no 53740.002300/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: A entidade
Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo conta com maior
pontuação ponderada em manifestações de apoio, sendo seu processo selecionado para
análise. Portanto, haverá indeferimento do presente processo, pois esta entidade não se
manifestou com relação à eventual proposta de acordo e conta com menor pontuação
ponderada em manifestações de apoio junto a comunidade local, conforme comunicado à
entidade por meio do oficio n. 0 2747, datado de 31105/2011, cuja cópia do oficio e respectivo AR
Postal se encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
11.
Segue abaixo tabela constando a pontuação ponderada das manifestações de
apoio das entidades envolvidas na aplicação do critério da representatividade:

Processo
53000.040302/05
53000.007318/06
53 740.0023 00/99

Pontuação ponderada
das manifestações de
apoio.

Nome
Beneficiente
Cultural
Associação
Educacional Amor ao Próximo
Associação Beneficiente Cultural Voz de
Imaruí
Associação Cultural Comunitária de
Comunicações Imaruiense

e

729
403
182

5.
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, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação,
especialmente
a Lei no 9.612, de 19/02/1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
!
Comunitária;~"'aprovado pelo' Decreto no 2.615, de 03/03/1998 e Norma Complementar n°
01/2004, ae~6!óiÍ2ó"04.
''
'l
6.
.
Preliminarmente, a requerente indicou em sua petição que os equjpamentos
seriam in~talados em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na
Rua Cap(tão Jerônimo Lu.i~ Bittencourt, s/n°, no município de Imarui, estado de Santa
Catarina, de coordenadas geográficas em 28°20'44"S de latitude e 48°48'57"W de longitude.
7.
A análise técnica inicial desenvolvida demonstra que as coordenadas geográficas
indicadas foram aceitas, pelo que se depreende da memória do documento de folha 280,
denominado de "Roteiro de Análise Técnica de RadCom'', que por sua vez trata de outros dados,
quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento
do canal, situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão.
8.
Diante do interesse no acordo entre as entidade que se habilitaram mediante os
processos n° 53000.007318/06, 53740.002300/99 e em observância ao disposto nos subitens 10.2
e 10.3 e alíneas da Norma Complementar n° 01/2004, foi encaminhado oficio para que se
estabelecesse uma associação entre as mesmas, ocorre que, frente 02 das entidades e
aba/53000.040302/0S/CGRC
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utilizou~se

~

considerando o decurso do prazo concedido,
o critério de seleção apontado
subitem 10.3 alínea "b" da Norma Complementar n° 01/2004, do qual constatou~se que (
requerente conta com maior número de manifestações em apoio que a sua concorrente, em
decorrência de tal fato a Entidade foi selecionada. Considerando a seleção desta requerente, bem
como a documentação que foi encaminhada pela requerente, constataram·se pendências passíveis
do cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem
7.1 alínea "d" e certidões dos dirigentes associativos, relativas aos feitos criminais (Justiça
Comum e Federal) dos últimos cinco anos do local de residência, em atenção ao disposto na
COTA N° 261/2010/DPF/CGCE/CONJUR~MC/AGU, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls.
06 a 279).
9.

Ao cumprir as extgenctas, foi encaminhado o "Formulário de Informações
fl(s). 245, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo~se o roteiro de verificação
de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar n° 01/2004,
em especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa~se nas folha
281. Nestes documentos constam as seguintes informações: identificação da entidade; os
endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial), com
indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
Técnicas"~

10.
Por fim, a documentação exigida pela legislação específica e contida nos autos,
mais especificamente no intervalo de folhas 06 a 279 dos autos, corresponde ao que se segue:
L
estatuto social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei 9612/98 e
pressupostos da Norma Complementar n° 0112004;
II.
ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente
registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e
adequados às finalidades e requisitos da Lei 9612/98;
~I'MÇO ~Fiu,
Wnstn ~ eor.tDQit
III. comprovantes relativos a maioridade e ~~Ql~Ki.g ntes;
IV. manifestações de apoio à iniciati
encaminhados pela comunidade;

dJ. 1e~llie;-

rmulados

e

V. projeto técnico conforme disposto no su Item 12.1 e alíneas da Norma
Complementar n° 01/2004;
VI. declarações relativas aos integrantes do quadro administrativo da
requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado nas alíneas "h", "i" e "j" da
Norma Complementar n° 01/2004 e ainda; demais declarações e documentos requeridos com
intuito de confmnar alguns dados informados;
VIL certidões dos dirigentes associativos, relativas aos feitos criminais (Justiça
Comum e Federal) dos últimos cinco anos do local de residência, bem como se em desfavor
destes há existência de imputação execução de serviço de radiodifusão clandestina em atenção ao
disposto na COTA N° 26112010/DPF/CGCE/CONJUR~MC/AGU.
11.
O Departamento de Outorga de Serviços, a quem cabe a condução dos trabalhos
?e habilitação de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a
mstrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão
aba/53000.040302/05/CGRC
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compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
L

nome: Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao

11.

quadro diretivo:

Próximo;

NOME DO DIRIGENTE
Geraldo Antunes
Genoval da Silva Oliveira
Edevír Acordi Perón
Roberto Luiz do Nascimento

,

'y

/

'

'í5l

$

.(>

•(jj

.;;

<J

..

~

.§

CARGO
Diretor Geral
Diretor Administrativo
Diretor de Operações
Diretor do Conselho Comwútário

III.

localização do transmissor e sistema irradiante: Rua Capitão Jerônimo
Luiz Bittencourt s/n° , município de Imarui, estado do Santa Catarina;
IV. localização do estúdio: Rua Capitão Jerônimo Luiz Bittencourt s/n°,
município de Imarui, estado de Santa Catarina;
V.
coordenadas geográficas do sistema irradiante: 28°20'44,S de latitude e
48°48'57''W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no "Roteiro de Análise de
Instalação da Estação de RadCom" fl(s). 280, bem como no "Formulário de Informações
Técnicas" fl(s). 245, e que se referem à localização da estação.

CONCLUSÃO
12.
Por todo o exposto, entendemos que o presente processo encontra-se devidamente
instruído e opinamos pelo seu encaminhamento à Consultoria Jurídica para prosseguimento.

À consideração superior.
,.

'

• . ··1

.;

~

.,

.." ·-~

'

Brasília, 04 de agosto de 2011 .
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ARIANE BRITO DE ARAÚJO'J
... Técnico de Nível Superior IV

-·

Brasília, 04 de agosto de 2011.

~AVIER A. G. ALFARO

Engenheiro
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De acordo. À consideração da Senhora Coordenadora-Geral de Radiodifusão n
Comunitária Substituta.
· !.1
Brasília,

3

de i~..:;~ de 2011.

SIBELA LEÀNDRA PORTELLA MATIAS
Coordenadora de Serviço de Radiodifusão Comunitária

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, g

de ~~~ de 201 L

SIBELA LE~NDRA PORTELLA MATIAS
Coordenadora-Geral de Radiodifusão Comurútária
Substituta

De acordo. À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
Brasília,

S

de cw.r~~e 2011.

_:_~r 1011 · ·
Aprovo a Nota Técnica n° 372/2011/CGRC/DE
Consultoria Jurídica para exame e parecer.

/SCE-MC. Enc

·nhe-se à

de 2011.

de

ALB QUERQUENETO
s de Comunicação Eletrônica

abaf53000.040302/05/CGRC
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RELAÇÃO DE PROCESSOS CONCORRENTES PARA A EXECUÇÃO no"ZJ

l

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

f

l UF: se
MUNICÍPIO: Imaruí
ENTIDADE SELECIONADA: Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo
N° DO PROCESSO: 53000.040302/05

Critérios adotados para seleção: Atendimento aos preceitos da Lei 9612/98 de 19/02/1998,
ao Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária aprovado pelo Decreto 2615/98
de 03/06/1998, à Norma Complementar 01/2004.

I CONCORRENTES
ENTIDADE: Associa ão Cultural Comunitária de Comunica ões Imaruiense
No DO PROCESSO: 53740.002300/99
ENTIDADE: Associação Beneficiente Cultural Voz de Imaruí
No DO PROCESSO: 53000.007318/06

Critérios adotados para o arquivamento: Não cumprimento dos preceitos da Lei 9612/98 de
19/02/1998,, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária aprovado pelo
Decreto 2615/98 de 03/06/1998, e/ou da Norma Complementar n° 01/2004, aprovada pela
Portaria do Ministério das Comunicações no 103 de 26/0112004

Brasília, 04 de agosto de 20 11.

~spondvcl=~~~~~~~-~~~~~~~~~~A~o~,~~~~~
~-~~~~h~)~~~~~~~
Ariane Brito de Araújo "

abo/53000.040302/05/CGRC
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNiCA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
EL~T:({ÔNICA
COORDENAÇÃO GERAL DElUl~IODlFUSÃO COMUNITÁRIA

.

·. -...

~

;

··~

Bx:f!Sília,

3\

de maio de 2011.

Ao Senhor
IZABEL MARIA DA SILVA VIEmA
Associação Cultural Comunitária de Comunicações Imaruiense
Rua Capitão Jerônimo Luís de Bittencourt, s/n°, Centro
88.770-000/Imaruí/SC
...
Assunto: Indeferimento do processo
Senhor Representante,
Comunicamos o indeferimento e arquivamento do processo n° 53740.002300/99,
de interesse da Associação Cultural Comunitária de Comunicações Imaruiense, que requer
autorização para executar o serviço de radiodifusão comunitária na localidade de hnaruí/SC, pelo
seguinte fundamento:
..
A entidade Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
conta com maior pontuação ponderada em manifestações de apoio, sendo seu processo
selecionado para análise. Portento, haverá indeferimento do presente processo, pois esta entidade
não se manifestou com relação à eventual proposta de acordo e conta com menor pontuação
ponderada em manifestações de apoio junto a comunidade local.

Segue quadro constando o total de manifestações de apoio comprovadas de cada
uma das entidades interessadas na execução do serviço na mesma área de execução:

No do Processo

Entidade

53000.040302/05

Associação Beneficiente Cultural e Educacional
Amor ao Próximo
Associação Beneficiente Cultural Voz de Imaruí
Associação Cultural Comunitária de Comunicações
Imaruiense

53000.007318/06
53740.002300/99

Soma das
Manifestações de
apoio comprovadas
729
403
182

Vossa senhoria terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar data do recebimento deste
oficio, para apresentar pedido de reconsideração do despacho de indeferimento. Só será atendido
ABA- Proc. No 53740.002300/99/CGRC/DEOC/SCE-MC

;l
.

.

o pedido de reconsideração que apresente razões suficientes para modificar a decisão de
indeferimento do processo (Norma Complementar MC n° 1/2004, itens 9.7.3 e 9.7.4). Decorrido
esse prazo a documentação encaminhada será consider da intempestiva

Atenciosamente,

D ALBUQUERQUE NETO
1/ltôi'Dt~rviços de Comunicação Eletrônica

ABA - Proc. N" 53740.002300/99/CGRC/DEOC/SCE-MC
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA
COMUNITÁRIA
COORDENAÇÃO GERAL.D:E.RADIO~IFUSÃO
•.

Oficio n° o2 "t 4 ~ /2011/CGRC/DEOC/SCE-MC
Brasília,

,.,'

3\

de maio de 2011.

Ao Senhor
JOÃO BATISTA CORREA
Associação Beneficiente Cultural Voz de Imaruí
Rua Antonio Bez -Praça Matriz, s/n°, Centro
88.776-000/Imaruí/SC
Assunto: Indeferimento do processo
Senhor Representante,
Comunicamos o indeferimento e arquiv
de interesse da Associação Beneficiente Cultural Voz
executar o serviço de radiodifusão comunitária na I
fundamento:
A entidade Associação Beneficiente Cul
or ao Próximo
conta com maior pontuação ponderada em manifestações de apoio, sendo seu processo
selecionado para análise. Portento, haverá indeferimento do presente processo, pois esta entidade
se manifestou previamente de forma contrária a eventual proposta de acordo e conta com menor
pontuação ponderada em manifestações de apoio junto a comunidade local.
Segue quadro constando o total de manifestações de apoio comprovadas de cada
uma das entidades interessadas na execução do serviço na mesma área de execução:
N° do Processo

Entidade

53000.040302/05

Associação Beneficiente Cultural e Educacional
Amor ao Próximo
Associação Beneficiente Cultural Voz de Imaruí
Associação Cultural Comunitária de Comunicações
lmaruiense

53000.007318/06
53 740.0023 00/99

Somadas
Manifestações de
auoio comprovadas
729
403
182

Vossa senhoria terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar data do recebimento deste
oficio, para apresentar pedido de reconsideração do despacho de indeferimento. Só será atendido
o pedido de reconsideração que apresente razões suficientes para modificar a decisão de
ABA - Proc. N° 53000.007318/06/CGRC/DEOC/SCE-MC

-u"\l
'":)

indeferimento do processo (Nonna Complementar MC n° 1/2004, itens 9.7.3 e 9.7.4). Decorrido
esse prazo a documentação encaminhada será considerada intempestiva.
·

\

Atenciosamente,

Secretário

l

BUQUERQUE NETO
·ços de Comunicação Eletrônica
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIAJUR{DICAJUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÓNICA

COTA N!! 175/2011/MMM/CGCE/CONJUR~MC/AGU
PROCESSO NO 53000.040302/2005-08
INTERESSADO: Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
ASSUNTO :Cumprimento da COTA nº 261/2010/DPF/CGCE/CONJUR~MC/AGU

Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica,

1. Restituo o presente para o cumprimento do requisitado na Cota
nº261/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU no tocante a análise da existência ou não de imputação à
entidade da prática do serviço de radiodifusão clandestina junto a ANATEL, termo este faltante
neste procedimento.

Brasília, 14 de setembro de 2011.

O
~ /IRA DE ALMEIDA
Advogaa·a da União
Coordenadora Jurídica de Radiodifusão Educ
. ~~
MARIANA
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h1inistérjo das Comuníeay-ões
Seqet.arla de S erv1ço~ de Comunicação Eletrônica
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CONFORl\.ffi :P.QRTAIU~ No 336 DE 11 DE .JTJLBO DE ;2.003
.
RE9UER.:úY.I:ENTO DE VJST~ .CÓPIAS :çi~L Ettl'l%ffial!í'DE PRO CESSOS.E D~cuMIBNi;9S.
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Çons)de~ando ojnteresse em jnform:ações r'el:ati'Yas ao Processo de: ( ) Outorga, ( ) Pós-Outorga ·6u.( . )~
.Acorppanhamento e Avaliação, s!)Jicito, junto ao atual r es,pons áYel da uni dad e. na qual o ~roce.ss.o ~e
e:pcon.tra:

(-'~

VisU do Processo;
.
·
) Cópiás dos autos do Processo -folhas _ _ à folJtas __;
Cerüdíío ào Processo;

I
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·â·eyer:í._nssina;:ar :a sua
.
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súa
por-JJ?c} o·dc d~cumellto-., sei: :ali ex.:~ do •ôl· cst:~. solitiÍ:lç:ío .~xites _da rc..a~'ç-ão _de yj~ ~ rcpl;p~ú
- o ·d:1 cêipi:~
:uo 5 :w!IS) ou :
solicit3ç:í<t da certidão (prl!p> 5 ?iàs). Podem rcqucr~r vjsta, ·cerlldõcs e' c6pi~s de procesf.dl·
oczmt:nlos · t~essados, n:os ,
tc=r:mós ..cJa Lei 9.784 de..1999, cqntonn.c,!l ~~guir especiflcado:
· ·
.
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.
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) l -l'essciiu. :fisicas 0\ljurld)cas, que o!l ten;h:mnl.n cl~ )~cio c~m!). t;ltul ar~
· •tos u interesses j diYíduais çn 110
c:xercíclo do direito de rcpl-~entaçilo *; ·
·
·
.
.(
) i l -J>~so;u_flsj~ ~jUrldicas, OU o3seU3 rcpre.s~t:antC., legais, que, IDes!J'!O.'Se~ 03 te."rcm i'~dado, poss:~m ter direitos
?U llllercsses afetados pO[ d~iSÕeS Jie]es prof.crjdas OU .a se:rem adotadas:t- ; . . .
~ .
..
.
(
) ID-As Organ.!:iações
as Associaç:õci reprc:SentativliS, em defcsil
direitos e interesses coletivos*";.
.
. .
· ( ·}IV- As pcsso·as· O'lras ÀsSçciaç;ões legalmente coo.stiruíollS ·ou seus rc:prt:Scntantes legais, c.m clcf<:::s<1 de direi\ os e -inlcr-:Ssc:s
(

ou

difusos'••;

*

.
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de

·
.

Repns'entantcs Legais /'frocrir.~do:rcs ..:.:Anexar cópia da Idcntidaà·e e C6pia-deProcuraç5o válida' ou.Cópia da OAB;
.
Orgaxúza~õcs/A ssociaçõ~ riprescntath•as - AJJcx r cópja de documoJto que comprove :1 condição de rcprc:seniaçi'o .do
interesse: alegado;

**

EJn at enç:ío :à solicitaç.:.io apresentada e ;pós averiguação d.:~ qualifi cação de )otc:ressaclo, :lD uand o a clevi,da comprov~çlí.o
ju:uto ~ estér~qucrimcnto, p:ro,idcDcÚ~i, 11:1 presente data, todos os 31os necessários à :rc:~liz..a.çã o d(l req uerido.

Assmatüiã e .K1ntiíétlla/Siape do Senidor re.spons?~çl pela autorização do..requoJit!o.

~ ·~~

REPÚBLICA

FEDERATIVA

/

DO

Estado de Santa Catarina
Município e Comarca de Imaruí

BRASIL

ERVIÇO NOTARIAL
tônio Al.ves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045 I Folha 076
Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP: 88.
'\~Centro - Imarui (SC)
: 48-3643.0859 - Fax: 48-3643.0859
1°TRASUDO
cartoriodeimarui@yahoo.com.br
PROCURAÇÃO bastante que faz
GERALDO ANTUNES
a AIRTON LIMA DA SILVA
SAIBAM os que este público instrumento de procuraç~o virem que, aos
dias do mês de dezembro(l2) do ano de doi s mil e dez(2010/, neste
e ComarclJ Imaruí,
Santa Catarina, compa~eceu neste Serviço
perante mim
tô io Alves de Mello - Tabelião Designado, neste Ofício
RGANTE Sr. GE
ANTUNES, de nacionalidade brasi l eira, nascido(a) em
7,/ ll~h!fl0
Jo é Fernandes Antunes e de Maria de Lourdes Machado,
aposentado, port dor(a) da cédula de Ident i dade n° l8°R 588.989
~~lw~ CPF
no 299.863.389-72, residente e domiciliado na
G~~*U~~ ro São Tomá$, cidade de Imaruí-SC, sendo apres entado
01fÍJJ:f ·
· ..
asamento expedida pelo Ofício do Registro Civil das
atu~ ·
cipio e Comarca de Laguna/Se, em dat a de 23/11/2010,
n° 105973 01 55 1992 2 00021 015 0001945 93; maior e capaz,
por mim,
Tabelião Designado, ante dos documentos de identidade
idos pelas autoridades competentes, que me foram apresentados, tomados por
ant e suas c aracterísticas gerais de apresentação e conteúdo, por ele me
que por este instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e
seu bastante procurador: AIRTON LIMA DA SILVA, de nacionalidade
sileira,
DIVORCIADO,
funcionário público, portador(a) da cédula de
tidade n° 961.540 SSP/DF, portador(a) do CPF n° 28 6.922.251-34, residente e
ciliado na,
cidade de Brasília - DF; a quem confere poderes amplos e
limitados para representá-lo junto ao Serviço Público Federal, Ministério das
ações, Explanada dos Minis t érios Bloco R, anexo B, sala 300-070044900,
cidade de Brasília/DF, ou onde com este p6blico instrumento se apresentar,
adendo acompanhar o processo de n° 53.000.040.302-05, dar vistos, tirar cópias
ter acesso a todos os documentos-dó processo, podendo, para tanto, assinar
aisquer documentos ou requerimentos que se fizerem necessários, juntar,
resentar e retirar documentos, enfim, praticar todos os atos necessários ao
iel cumpr imento deste mandato,
inclusive aqueles não expressos no presente
strumento. Os dados do procurador foram fornecidos pelo outorgante que se
' esponsabiliza pera veracidade e exatidão dos mesmos. ASSIM O DISSE e me pediu
e lavrasse esta Profuração, que lhes sendo lida e achada conforme, foi aceita
assina. Ficam ~~~pensadas as testemunhas conf orme a rt . B84 do Código de
d~ ~~udicial da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa
l
oi.J. Antônio Alves de Mello, Tabelião Designado, que lavrei ,
\~ssi
m público e raso. Assinou nesta procuração: GERALDO ANTUNES
Nada mai s, trasladada em seguida. Porto por fé que o presente
raslado, é cópia fiel da procuração lavrada, por este serviço notarial.
ervação: Enventualmente a quantidade de folhas do livro pode ser maior que a
idade de folhas do traslado, poi~ o número de folhas do livro depende da
t idade de partes envolvidas no ato, haja visto que as partes assinam apenas
s fo lhas do livro e no t raslado assina somente o o f icial.
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~lanaus/AM
CPF

296.92'2,25!-3~
ASSINATURA 00011\l;fOR

--'li_r.;W.'d ' .,._<:_..i>~CS:•U LEI N ' 7.116 DE 29108183 ~"Sr.N.(,V"I..K•

·

~"1-

I"A~ts-'; __e.fo

·/

1

•

/

0

)
(r,

J.o -

Ministério das Comunicações
'
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica

CONFORl\..ffi PORTARIA N° 336 DE 11 DE JULHO DE 200]

(~

Ofc

)
•

•'"•' • •

f). f·:
...1

- - - - - - --

--

REQUERIMENTO DE VISTA, CÓPIAS E CERTIDÕES DE PROCESSOS E DOCUMENTOS

Considerando o interesse em informações relativ~s ao Processo de: ( ) Outorga, ( ) Pós-Outorga ou ( )
Acompanhamento e Avaliação, '·solicito, junto ao atual responsável da unidade na qual o proces~º-· s~
encontra:
·
;,~,r-,~'"·"'·
~\... f)~"\
r• C('\'
\ J;,·)....
c
.
()oq Vista do Processo;
,,;;.
d
J)
\:;'-)
f;:!
( ) Cópias dos 'ãutos do Processo - folhas __ à folhas_;
'"'S'
li. 8. • -~"'
>.( ) Certidão do Processo;

Relativo ao Serviço de: ( )Rádio Comunitária I ( )Rádio!I'V Educativa I ( )Rádio!fV Comercial/( )RTV /( ) SARC

a

A. .r:;;;o

'lme do interessado: ...

W'

c9'ei

~ . ~!
C(~ ~(>~
A~
tr'"
()..o

I

,n --P

Endereço c o m p l e t o : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - CEP:._ _ ______________ UF/Município: - - - - - - - - - - - - - - -

Telefones:

{6 ~) '

~~

Ç) 6

O lntereosado deverá assinalar a sua qualificação, considerando os itens ab
var a sua condição
por meio de documento a ser anexado a esta solicitação antes da real.ização ~e;A~Jj~~r6I!t1lf~
ia (prazo 5 dias) ou
solicitação da certidão (prazo 5 dias). Podem requerer vista, certidões e cópi
aOI;tmiqJtos interessados, nos
termos da Lei 9.784 de 1999, conforme a seguir especificado:

29f-T 201z·

) I -Pessoas fisicas ou juridicas, que os tenham dado início com.o titul res de d' os ou inter es individuais ou no
J.:ercício do direito de representação*;
·-·
: ) ll- Pessoas fisicas ou juridicas, ou os seus representantes legais, que, rn~~~ s- terem iniciad , possam ter direitos
ou interesses afetados por decisões neles proferidas ou a serem adotadas* ;

(
(

) fi- As Organizações ou as Associações representativas, em defesa de direito? e interesses coletivos'~*;
) IV- As pessoas ou as Associações legalmente constituidas ou seus representantes legais, em defesa de direitos e interesses

difusos**;

* Representantes Legais I Procuradores- Anexar cópia da Identidade e Cópia de Procuração válida ou Cópia da OAB;

*''

Organizações/Associações representativas - Anexar cópia de documento que comprove a condição de

interesse alegado;

presenta9-i· • do

f

~ós

Em atenção à solicitação apl"e$eotada e
aYeriguação da qualificação de interessado, nnexaodo a devida
junto à este requerimento, providenciei, na presente data1 todos os atos necessários à realização do requerido.

comproY~.ç2.o

Assinatura e I'viatricula/Siape do Servidor responsável pela autorização do requerido
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Estado de Santa Catarina
Município e Comarca de Imarui

SERVIÇO NOTARIAL
tônio Alves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045
Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP: 88.
tro - Imarui (SC)
: 48-3643.0859 - Fax: 48-3643.0859
l 0 TRASLADO
cartoriodeimarui@yahoo.com.br
PROCURAÇÃO bastante que faz
GERALDO ANTUNES
a AIRTON LDMA DA SILVA
SAIBAM os que este público instrumento de procuração virem que, aos
dias do mês de dezembro(l2) do ano de dois mil e dez(2010}, neste
e Comarca de Imaruí,
Santa Catarina, compa~eceu neste S~rviço
tarial, perante mim Antônio Alves de Mello - Tabelião Designado 1 neste Ofício
OUTORGANTE Sr. GERALDO ANTUNES, de nacionalidade brasileira, nascido(a) em
6/EJS/1947,
filho de José Fernandes Antunes e. de Maria de .Lourdes Machado,
aposentado , portador(a) da cédula de Identidade n°- 18°R 588.989
portado r (a) do CPF n° 299.863.389-72,
residente e domiciliado na
Geral,
s/n, bairro São Tomás, cidade de Imaruí-SC, sendo apresentado
ato Certidão de Casamento expedida pelo Ofício do Registro Civil das
Naturais do Município e Comarca de Laguna/SC, em data de 23/11/2010,
sob n° 105973 til 55 1992 2 000~1 015 0001945 93; maior e capaz,
conhecido por mim, Tabelião Designado, ante dos documentos de identidade
didos pelas autoridades competentes, que me foram apresentados, tomados por
ante suas características gerais de apresentação e conteúdo, por ele me
dito, que por este instrumento e na melhor forro~ ·de direito, nomeia e
titui seu bastante procurador: AIR~O~ L
~~~a ionalidade
asileira,
DIVORCIADO,
funcionário p?b~ico, ifi 9if~--de
dentidade no 961.540 SSP/DF, portador(a} do CPF n° ~~~é~ esidente e
ciliado na,
cidade de Brasília-DF;·i a que ""'cõnfe·re podere
amplos e
limitados para representá-lo junto ao Serviço Pú ico?E~a~lM~o'stério das
icações, Explanada dos Ministérios Bloco R,
nex~~'
a~~ 300 070044900,
cidade de Brasília/DF, ou onde com este públi
inst
ento se presentar,
ndo acompanhar o processo de n° 53.000.040.302- 5, dar vistós, t'rar cópias
acesso a todos os documentoSdo processo,
. ;- · para tan o, assinar
do cumentos ou requerimentos que se fizere . necessários, juntar,
resentar e retirar documentos, enfim, praticar todos os atós necessan.os ao
cumprimento deste mandato,
inclusive aqueles .não .expr~ssos no presente
nstrumento. Os dados do procurador foram fornecidos pelo outorgante que se
~uu~~·~liza
pera veracidade e exatidão dos mesmos. ASSIM O DISSE e me pediu
lavrasse esta Pro uração, que lhes sendo lida e achada conforme, foi aceita
assina. Ficamlt ensadas as testemunhas conforme art. 884 do Código de
armas d
· udicial da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa
atarina.
Antônio Alves de Mello, Tabelião Designado, que lavrei,
1
onferi
público e raso. Assinou nesta procuração: GERALDO ANTUNES
Outor
Le. Nada mais, trasladada em seguida. Porto por fé que o presente
raslado, é cópia fiel da procuração lavrada, por este serviço notarial.
ervação: Enventualmente a quantidade de folhas do livro pode ser maior que a
tidade de fo l has do traslado, poíG o número de folhas do livro depende da
de partes envolvidas no ato, haja visto que as partes assinam apenas
do livro e no traslado assina somente o oficial.

L('

continua na próxima folha ...
L>oruml,nto impresso por meio mcdiníco, qunlquer en•cml~ ou

r:~sur~,

sem

ressah·~. ser~ con~hlerado

como ímlfcio de mlnlteraçilo ou tenlati,·n
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SERVIÇO NOTARIAL
Antônio Alves de Mello - Tabelião Designado
Livro 0045
Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, 218 CEP: 88.
Centro - Imarui (SC)
Fone: 48-3643.0859 - Fax: 48-3643.0859
cartoriodeimarui@yahoo.com.br

~d: ~~rode 2010.
m te~ da verdade.

Imaruí,
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Doc~llllel11fO impresso po>r meio mec5nico, qul\lquer emenda ou rnsurn. se111 ressalva, serli considerntlo ~j)mo indicio de adulteraçAo ou tent:ttiv.a dt fraud~
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,,. VÁLIDA ~M TOOO O TE.RfUTÓRIO t!ACIONAL

-DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PúBLICA
•
~ . POLICIA CIVIL
JO!.WlFII~A(;AQ
CPT • INSTITUTO

~.

DAT.t; OE NA$Ciwi!NTO

,· .
-·

1-4/11/1961

, '

SERVÇ()Ml-ro..ta.c.
~~~~-

canRE cc-; o~
OUT 1011· ..

..

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIAJURIDICAJUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES ·
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOSjURfDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
4
COTA N2.261/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU
ASSUNTO ; Autorização para execução de serviço de radiodifusão comunitária. Necess(dade
de instrução complementar acerca da comprovação de idoneidade dos dirigentes.
':

Senhor Coordenador
Radlodifusao Comunitária,

do

Departamento

de

Outorga

de

Serviços

de

CONSIDERANDO que o art. 221 da Lei Maior estatui que a produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão atenderão às finalidades educativas,. artrsticas, culturais e
informativas, respeitando valores éticos e sociais da p_essoa e da famflia .

..

CONSIDERANDO a inegável presença do Interesse público em todas as outorga relativas aos
serviços de radiodifusão, vez que d,Sllivre e direto recebimento pelo publico em geral.
CONSIDERANDO que a Lei 9.612/98 dispõe em seu art. 2!:! que o serviço de radiodifusão
comunitária obedecerá, no que couber, ao disposto no Código Brasileiro de
·
Telecomunicações e demaiS disposições legais.
CONSIDERANDO que o art. 34, a, do Código Brasileiro de Telecomunicações trata da
necessidade da comprovação de ldoneid; -:le daqueles que pretendem executar serviço de
radiodifusão.
CONSIDERANDO os príncfpios setoriais que regulamentam a atividade de radiodifusão,
dentre eles a prestação do serviço em caráter intuíttJ personae.
·
CONSIDERANDO a necessidade de verificação da idoneidade dos
associativas que pretendem executar serviço de radiodifusão com
.
.
.

prese~te

R\~·
. .
~a es

-

d4, ~ .....

f CCl4 o'oqi~GtH,

1. .
•
Utilizo-me do
para solidté!r a Vos.sa Senh rtl1e9r:(Jfff.e,m,Pdgta as
medJdas necessárias à verificação da Idoneidade dos dirigente d
entida ae~~ue t'o em
consideradas aptas à execução do serviço de radiodifusão comun á r a.
~

2.
Informo que para tanto deverão ser exigidas dos dirigentes associa vos,
certidões relativas a feitos criminais Uustlça (',omum e Federa!) dos últimos 5 (cinco) anos do
local de residênda, bem como se em desfavor destes há existência de Imputação de
execução de serviço de radiodifusão clandestina.
·

3.

os processos relativos à outorga para
, em trâmite nesta Coordenação-Gera/
z que apenas será conferido regular
sugeridas.

Coordenador-Geral de
Esplanada dos Ministérios, loco • "-sala 92 - CEP 70.044-900- Brasrlla ·DF
Telefones: (51) 3311-6535/331 -6248 Fax: (~1) ~11-6602 Ema!!: con)ur@mc.gov.br

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

DESPACHO

Assunto: Consulta ao Sistema de Fiscalização RADAR, da Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações.

1.

Frente à análise do processo n° 53000.040302/0S, de interesse da Associação
Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo, na localidade de Imaruí I SC, e em
atendimento à Cota n° 261 /2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, anexada à folha 30) dos
autos, informamos o que se segue:

I.
Não há, nesta localidade, registro de fiscalização por operação clandestina,
nos últimos 05 (cinco) anos, em que constem razão social, nome fantasia, endereço, coordenadas
geográficas, nome/CPF/RG dos dirigentes ou CNPJ da Entidade supracitada, de acordo com o
Sistema de Fiscalização RADAR, da Anatel.

Brasília, O '1 de

ARIANE BRITO DE
ANALISTA

Z01l •

ABN CORC

o (o de 2012.

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

Nota Técnica n° 1635/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC

Assunto: Retorno dos Autos à Consultoria Jurídica de Processo Instruído.
Referência: Processo n" 53000.040302/05

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se o presente processo de pedido de autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Imaruí I SC, formulado pela Associação
Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo.

ANÁLISE
2.
Em decorrência da análise da documentação instrutória do processo em epígrafe e
de acordo com a COTA n° 175/2001/MMM/CGCE/CONJUR-MC/AGU, datada de 14/09/2011
foram apontadas as seguintes pendências:
L
Análise de existência ou não de imp-r-...,...o.......,
à ~n~ da prática de serviço
!I(~ rQucõ ~
de radiodifusão clandestina junto'a ANATEL.
~~lf:t!(~ . . .

da "'eÇ.en·da
3.
Desta 1onna, segurram-se d•t•
1 agencias copar'~a·1\.Far' ap·r~-ç
·~ o
• 1,
documentação, tendo sido a mesma encaminhada ela
eyjf.;- co plementando a
documentação instrutória do processo.
c.
Ç.

•

A

•

r§

CONCLUSÃO
Frente ao saneamento das pendências, este Departamento conclui que toda a
4.
documentação constante dos autos do processo encontra-se de acordo com a legislação atinente.

5.

Por todo o exposto, entendemos que o presente processo encontra-se devidamente
instruído e opinamos pelo seu encaminhamento à Consultoria Jurídica para prosseguimento.

À consideração superior.
Brasília,

ARIANE BRITO DE ARAUJO
Analista
ABA/CGRC

OLJ

de

Ob

de 2012.

De acordo. À consideração do Senhor Coordenador-Geral de Radiodifusão
Comunitária Substituto Eventual.

~

Brasília,

de O"~ de 2012.

VILMA DE FÁTIMA ~VARENGA FANIS
Coordenadora de Serviço de Radiodifusão Comunitária
Substituta

De acordo. À consideração da Senhora Diretora do Departamento de Outorga de
Serviços de Comunicação Eletrônica.

L

Brasília,

de 1j v.1'·t\ de 2012.

,__- JAVIER A. G. ALFARO

Coordenador-Geral de Radiodifusão Comunitária
Substituto Eventual

De acordo. À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.

.,. ..
•

;

.. • I

. . "·

Brasília,

fj

de ·r~~de 2012.

PATRÍCIA BRITO DE Á VILA

Diretora do Departame~to de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica
....

Aprovo a Nota Técnica n° 1635/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC. Encaminhem-se os
autos à Consultoria Jurídica.
/
?"'

~·

o/

/---4~

Brasília,

~1 de~e2012.

aba/53000.040302/05/CGRC
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIAJURIDICAJUNTO ~O MINISTÉRIO DAS CO~UNICAÇqES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS DE COMUNICAÇAO ELETRONICA- CGCE

COTA Nº 0739/2012/SJL/CGCE/CONJUR-MC/CGU/AGU

PROCESSO N!.l 53000.040302/2005
INTERESSADO: Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
ASSUNTO: Exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária. Processo em face de outorga de
autorização.

AO COORDENADOR-GERAL DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
Trata-se de processo da Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo, concernente à participação no 202 Aviso de Habilitação, publicado no Diário Oficial da
União do dia 27.10.2005, para execução do serviço de radiodifusão comunitária, no Municfpio de
lmaruí, Estado de Santa Catarina.
O procedimento se encontra, atualmente, na fase de possfvel outorga da
autorização do serviço, de competência decisória do Exmo. Ministro de Estado das Comunicações,
com prévia oitiva desta CONJUR.
Ocorre que, preliminarmente à análise conclusiva, faz-se necessário que sejam
adotadas algumas diligências, a saber.
Primeiramente, não se depara nos autos com certidão criminal negativa da lustica
Federal em nome do Diretor-Geral. o Sr. Geraldo Antunes, haja vista que a acostada à fi. 227 não
possui o "nada consta" (as informações apresentadas foram insuficientes para emissão da
certidão) e a colacionada posteriormente, à fi. 268, é da competência do Tribunal Regional Federal
da 1~ região, ao passo que a comarca em questão (lmaruf/SC) insere-se na competência do TRF da
4ª Região.
SERVIÇO PÜ!t.Cõ"FE~
Ademais, impende que a entidade também
w· . · ft!;~a do seguinte:
quando da fundação da entidade, constou como então presi en e o s~P,~~ eus, que era
pastor; algumas reuniões, a par do que se extrai de atas acost das
6Rfe;b19 .(!1~ . 1), ocorreram
no Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (aliás, n p
o eNFSf'l:la en idade consta.
como complemento do endereço, a localização nos "fundos d igr ja" - fi. 6) e, a ado aos fatos
em comento, verifica-se que a certidão de fi. 186, expedi
cartório Ice , faz menção
expressa ao registro da "Ata nQ 001/2010 da Igreja Evangélica As mbleia de Deus de Jmaruf", o
que denota, salvo melhor jufzo, uma possfvelvinculação da associação à Igreja em comento.
Diante do que dispõe o art. 11 Lei nQ 9.612, de 19981, e por se encontrar a entidade
em vias •de receber a autorização do serviço em tela, faz-se Imperioso que. em se ~
contrad1tono e ampla defesa, manifeste-se acerca da questão acima apontada.
.
~

1

Art. 11. A entidade detentora de autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária não poderá
estctbel~cer oy_ manter vfnculos gue a subordinem ou a suleltem à gerência, à administração, ao domfnio, ao comando
ou a onentacao de qualquer outra entidade, mediante compromissos ou relações financeiras. religiosas familiares
polftico-partldárias ou comerciais. [grifes nossos]
'
'
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - sala 917 - CEP 70.044-900 - Brasflia - DF
Telefones: (61) 3311-6535/3311-6196
Fax: (61) 3311-6602
Emall: coniur@mc.gov.br

Continuação da COTA Nll 0739/2012/SJ!JCGCE/CONJUR-MC/CGU/AGU

Nesse diapasão, pois, restituo a V. Sa. o processo em questão a fim de que sejam
adotadas as medidas acima solicitadas, após o que se sugere o retorno dos autos para apreço
conclusivo por parte desta CONJUR.
Brasflia, 9 de julho de 2012

S~~cH_.,-.~~"~ ~v' Lwc00J8

Socorro Ja~aina M. Leonardo
Advbg.ada da União
Coordenadora jurídica de Radiodifusão Educativa e Comunitária

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

ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RADCOM
Identificação do Processo
Localidade/U F:

lmarui/SC

Número:

53000.040302/05

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:

20

Publicação:

Prazo:

27/10/2005

Canal:

26/01/2006

285

Processo
Associação

1.

A Entidade é uma:

2.

Requerimento de Solicitação?

Sim

3.

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

Sim

4.

O Estatuto e Atas estão registrados no órgão competente?

Sim

5.

Os Estatutos ou Atos Constitutivos da entidade atendem o Art 11" da Lei n• 9.612?

Sim

6.

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

7.

Manifestações de apoio à iniciativa, formulada por entidades associativas e comunitárias, legalmente constituidas e
sediadas na área retendida para a prestação do Serviço ou, no caso de localidades cuja área urbana estiver
circunscrita a um circulo com raio menor ou igual a 3,5 Km, sediadas na área urbana da localidade, firmada por
pessoas naturais ou jurídicas que tenham residência, domicilio ou

8.

Não se Aplica

Sim

Declaraçao, assinada pelo representante legal, constando, se for o caso, a denominação de fantasia da entidade?

Sim

fls 35
9.

0 .

-

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

Sim

.-· -

~

~ .'~ ~rta~et

s35

---·-~

10.

Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é prestadora c e~~ a~~·
Serviço da Radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distrlbuiçã de ca
de televisão
mediante assinatura, bem como de que a entidade não tem como integrante de seus quadr
MJloj~~ •·
administradores pessoas que, nestas condições participem de outra entidade detent
orga para
ecuçã
de qualquer dos serviços mencionados?

Sim

raãe:

f

fls 35
11.

.

N" de Inscrição no CNPJ(CGC}?

Sim

00.756.645/0001-59
12.

Quadro Diretivo da Associação ou Fundação
Nome do Dirigente
Geraldo Antunes

CPF
000.000.000-00

Maioridade I
Emancipação

Nacionalidade

Declaracao

Diretor Geral

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

111.111.111-11 Di r Administrativo

Edevir Acordi Peron

222.222.222-22 Dir de Operações
333.333.333-33

Validade: 24/03/2013

Cargo

Genoval da Silva oliveira

Roberto Luiz Nascimento

11/07/2012

Mandato: 02 anos

diretor do
conselho
comunitrario
RadCom

Página

1 de 2

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

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

53000.040302/05

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:

20

13.

Publicação:

Localidade/UF:

27/10/2005

Prazo:

26/01/2006

lmarui/SC

Canal:

285

IConclusão da Análise

Encaminha-se NT solicitando cumprimento de exigências juridícas.

(),,l/t.(1Vtl-

B. a'\,Q.·,·~~· ~
(·
Ariane
(Analista)

u

• .~• . . . .

J•

•

....,

4 •

11/07/2012

-

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

Nota Técnica n° 1912/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC

Assunto: Constatação de Pendências.
Referência: Processo n° 53000.040302/05

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de requerimento de autorização da Associação Beneficiente Cultural e
Educacional Amor ao Próximo para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
localidade de Imaruí I SC, protocolizado em 16/08/2005.
ANÁLISE
Em atenção a Quota n° 0739/2012/SJL/CGCE/CONJUR-MC/CGU/AGU e tendo
2.
em vista a análise realizada no processo, observou-se a existência de pendências, conforme
descrição a seguir:
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:

Il.
Da análise da documentação co stanti
ta~ ve . lCOU-se que quando
da fundação da entidade, constava como então presid nte o Se' or João de eus, que era pastor.
Algumas reuniões da entidade, a par do que se e
· or exemplo,
ata de assembleia
convocada para apreciação do Estatuto Social e posse da diretoria d ada de 18/07/1995,
ocorreram no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No CNPJ da entidade consta
como complemento do endereço, a localização nos Hfundos da igreja". Além disso, a certidão de
registro da ata de substituição de membros da diretoria datada de 04/06/201 O, expedida pelo
cartório local, faz menção expressa ao registro da Ata n° 001/2010 da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de Imaruí;
I

III. Considerando tais fatos, e em respeito ao principio do contraditório e da
ampla defesa~ a entidade deverá se manifestar acerca de possível infiingência ao Art. 11 da Leia
9612/98, por motivo de vinculação religiosa.

aba/CGRC

~·, J ~J·!~.$(

-·

CONCLUSÃO

.;.4dt
·!'!~~

3.

:}:.•

pendê~cias.

Em face do exposto, constatou-se a necessidade de saneamento das referidas

4.
Desta forma, a entidade deverá ser comunicada para apresentar toda a
documentação solicitada e esclarecer todos os pontos acima questionados, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de recebimento desta Nota Técnica, de acordo com o AR Postal
(Aviso de Recebimento) que acompanha o oficio de encaminhamento. Transcorrido esse prazo
sem que haja respostas ou caso as respostas não atendam a todos os itens levantados, o pleito de
outorga será indeferido.

5.
O referido prazo poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período,
apenas na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, bem como nos casos de emergência ou
de calamidade pública, regularmente comprovados, desde que · a requerente apresente uma
solicitação formal neste sentido, dentro do prazo para cumprimento das exigências. Decorrido
esse prazo, a documentação encaminhada será considerada intempestiva. Ressaltamos ainda que
não serão aceitas prorrogações de prazo solicitadas por fax, e·mail ou telefone.
À consideração superior.

Brasília, Á 7.'-' de

de 2012.

ARIANE BRITO DE ARAUJO
ANALISTA

De acordo. Aprovo a Nota Técnica n° 1912/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC.
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Brasília, 1~ de

••

[l
'
!
i

de 2012.

'

.
·0~~
VILMA D~ !f~TIMA AL V~NGA FANIS
i Coordenadora def erviço de Radiodifusão Comwútária

Substituta

aba/53000.040302105/CGRC
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MINISTÉRlO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 3 2 andar 70044-900 - Brasília- DF
(61)3311-6177

Oficio n° <::.2 =\ 8 '1

/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC
Brasília,

..t..~

de

Çtt~

de 2012.

Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Representante Legal da Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo
Rua Capitão Jerônimo Luís de Bittencourt, s/n, Centro, Caixa Postal 011
88.770-000 Imaruí - SC

Assunto: Encaminha Nota Técnica relativa à Análise do Processo

D

0

53000.040302/05.

Senhor Representante Legal,

1.
Tendo em vista a análise realizada no processo n° 53000.040302/05, na localidade
de lmaruí I SC, no qual essa entidade requer autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, encaminhamos cópia da Nota ~~~ 2, que indica
pendências passíveis de saneamento pela entidade.
wrlis1ft) d8f ~-COtf=tRE ~ O~

2.
Comunicamos, por fim, o prazo de 30 (trin ) dias, contados a p
recebimento deste oficio de acordo com o AR Postal (Avis de de!~~) qu
para que a entidade apresente toda a docwnentação solicit da. Tr s orrido esse
haja respostas ou caso as respostas não atendam a todos o ~ev tados, o pl
será indeferido.

ir da data de
o acompanha,
razo sem que
ito de outorga

3.
O referido prazo poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período,
apenas na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, bem corno nos casos de emergência ou
de calamidade pública, regularmente comprovados, desde que a requerente apresente uma
solicitacão formal neste sentido, dentro do prazo para cumprimento das exigências. Decorrido
esse prazo, a docmnentação encaminhada será considerada intempestiva. Ressaltamos ainda que
não serão aceitas prorrogações de prazo solicitadas por fax, e-mail ou telefone.
4.
Aproveitamos para informar que esta Secretaria poderá, a seu critério, enviar
comunicados oficiais via SMS e documentos digitalizados via internet às entidades interessadas,
desde que complementem seu cadastro com telefone celular e mantenhant atualizado o endereço
eletrônico do respectivo representante legal. Ressalte-se que o fornecimento de tais dados
implica anuência dessa entidade em receber as referidas comunicações oficiais e deve ser feito
por meio de oficio, com assinatura do seu representante legal. Os conteúdos encaminhados por

CGRC

~

esses meios referem-se tão somente à entidade destinatária e não serão considerados para fms
legais como contagem de prazo e ciência de interessado.

Atenciosamente,

JOÃO

P~

Coordenador~Geral

DE ANDRADE
de Radiodifusão Comunitária

.

•·

Z de 2
53000.040302105/CGRC

lrnarur~sc,

14 de agosto de 2012 ..

Ministério das Comunicações
Sec;etãria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", 3!2 andar 70044-900
Srasma~Df
MI~H~TEF.IC• DJ),!( CQMLIN!C:.ú,ÇÕcS
E:RA arLIA • DF

Referente Nota Técnica n!! 1912/2012/CGP.C/DEOC/SCE~MC
Processo nº 53000.040302/05
Assunto: Resposta sobre pendências.

53000

0396'17/2012~23

Prezados Senhores,

Reportando-nos ao referido expediente vimos esclarecer o seguinte:

!RESPOSTA AO ITEM f:
1\zquer-se a juntada da Certidão de feito criminal da Justiça Federal, dos últimos OS {cinco) anos do local
de residência, do diretor~geral Senhor Geraldo Antunes, emitida pelo Tribunal Regiona! Federal da 4ª
Região.

RESPOSTA AO ~TEM 11:
• -Em princípio as referidas reuniões aconteceram no templo da lgrej ~-IQQ~i de Deus,
apenas por questão de melhor comodidade do local pois, na ~~eao conforto,
posteriormente com as instalações otimizadas passou-se a fazer uso o locfl,seja, em no sa própria
sede. A referênc.i?. que consta no CNPJ da entidade, fazendo alusão os "fíl
lla.ja'r, ada tem a
ver com a!guma "possrvel ligação" com a igreja, pois se trata de e idade. distintas fora a enas uma
indicação de ponto de referência devido à posição dos imóvei5 c ~ m em suas e emidades,
sendo na Avenida Governador Celso Ramos a Igreja Evangélica Assemhleia de Deus, e na Rua Capitão
Jerônimo Luiz de Bittencourt (por trás) a sede da Associação Cultura! e Educacional Amor ao Próximo.
{Favor observar o endereço registrado no Estatuto Social da entidade, confonne consta no processo, o
qual n~o é o mesmo da igreja). Solicitamos desconsiderar a éitada expressão "fundos da Igreja".
RESPOS'fA AO ITEM Ui
Quando de sua fundação o fato de o fundador Senhor João de Deus que de fato erà pastor, e quanto às
referências de reuniões ocorridas no templo da igreja1 mesmo parecendo vincular-se as atividades da
referíáa ~ntidade; não obstante, o fim social de interesse coletivo a que se destina, e dado a uma
necessidade momentânea de utilização de um espaço cedido pela igreja independente do credo
religioso dos seus associados; a nosso ver, ccmform~ o nosso entendimento, nada caracteriza
11
Vinculação religiosa" que possa contrapor ou indicar infrlngªncla ao Art. 11 da lei 9612/98, haja vista
ser um instrumento de utilidade pública. A direção da igreja tão somente prontificou-se em colaborar.
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Vale ressaltar que o referido processo tramita nesse Ministério há 07 (sete) anos, sendo que os setores
que o avaliam sempre demandam ações minuciosas, questionadoras e de pouca relevância, sem,
contudo, chegar ao fim que tanto almejamos

e tal

morosidade causa·nos a Impressão de falta de

gerência. Ressaltamos ainda que a comunidade anseia por essa aquisição a fim de melhor interagir
nesta que é uma das mais antigas necessidades do homem que

é a de

COMUNICAR~SE.

Por isso

aproveitamos o ensejo para solicitar maior celeridade na aprovação do mesmo e assim conseguirmos a

tão sonhada outorga.

Atenciosamente,

Ch!:!::~
Diretor Geral

Associação Cultural e Educacional Amor ao Próximo

: ?orlai d a Justiça Federal da 4• Região :

01/08/12
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PODER .lUDICIARIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTI DÃO DE DISTRIBUIÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAI S
PESSOA FÍSICA OU JURÍ DICA
C ertificamos que contr a a
PESS OA FÍSIC A:
GERALDO ANTUNES

CPF:
299.863.389/72
NADA CONSTA

nos regi stros de distribuição ma ntidos a pa r tir de 25 de abril de 1967, das Seções Judrc:<J na s
Federais

,_ Paraná {Processo Eletrônico) até 01/08/2012 às 02:01
e Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 01/08/ 2012 às 02:01
" Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 27/07/2012 à s 08:53
• Paraná (Processo Papel) até 01/08/2012 às 00:30
u Rjo Grande do Sul {Proces so Papel} até 31/07/2012 à s 23:10
o Santa Catarina (Processo Papel) até 31/07/2012 às 20 :00
Certidão emitid<l em: 01/08/201 2 às 18:27 (hora e data de Brasília)
A a ~eitaçáo da prese nte ce rtid5o está condicionada à conferência dos dados pessoars da partt"'
ra
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ESCRITURA
Eacritura pública de compra e venda na forma que segue:

. SAIBAM quantos esta pública escritura de compra e venda virem, que aQs (03)

•
lt"

l

e
t

três I

dias do mês de dezebro
do ano doia mil e wn (2.001}
~
nest a Cidade de Imarui, Oomarca de igua1 nome
1
Estado d e Santa Catarina, per~te mi.m escrevente Laide F. 'Eghert
/
compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgtmte(e)
vendedor(es)

:MAN~'BL

JOIO CARDOSO e. sua muJ.her

CUSTÓDIA :BALmNO CARDOSO -

brasileiros, cssadoa. e~e pescador, eJ.a ~avradora, residen'fíes em Faz~
-1.
da - Imarl.li /SC, portadores do CPF 2l.5.979.529-l.5 e de outro sJ.ada c.g_
~
JDO compradora: ASSOCIAçlo :B!NEFICIENTB CULTURAL 'BDUC.. AMOR AO PB61CIMO /
com sede a Rua. So~eral Earreto S/NI - Imarui /SC, CNPJ 00.756.645/000!
pelo Sr. !iOll
LlJD... DO ASCDnmTO
..J 59~ neste ato representada
~ · br815ileiro 0 casado, empresário, residente -~t::' l
067.l05o /

~

8~9-34o

C()flRE ~ ~ OI"Gtt

RG 04510575-6.

~
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CO:tiB'ECIDOS ENTim SI e pel.os vendedores são senhores e legl. ti.moe possid

dores de um ter.reno situado nee1õa Cidade e Bua: Cppi.tio JcriPi!PiJ'!Jiz/
de Bit"tsncggr$ - com área de (44l.,6CMa2) QUATHOCl!NTOS E QUAR'&NTA W UM
METROS i SESSENTA C'ENTIMJ'TROS QUADIWlGS, ou seja de frente {13,80) metros, por (32 1 00) metros de fundos, fazendo :frente com fl referida R11a
CWitão Jerô.nimo Lu±z ds P+ttppsqnq, .:fnna.oe colll a I&eja .Aeeemh*éU I

.U

l\Jeu.9., ao leste com. Jaime iia:1..mundo e ao oeste ·com Herde:!ros de Alvim

Irine~

da S1lva ..

ADQUIBIDO

de PEDRO BAIMUNDO

so:aa:omo,

em data de l.0/09/01, atrav~s de

Escritura J?Ública de Compra e Venda lavrada neete CartÓrio L. l06, fle

81.
CON~DO NO RE.F1ml.OO IMOY.!L UMA COBSrBUQÃO

DE ALVENARIA MEDINDO DE /

FBDn (ll.50) meb'ca, por (27,00) metros de fundos, com área de

•

(297 ,()()Ma2) •

I

8·•} ~zTmBB!o\_S.i ~- p;-.o.pn:~u.-. ..,~-\.--,. --=

.

~li'(-'}.

02 fisa · ~ ·Ol.v
sob n"( 8 }-3364-R05 - Registro , . de
·
ifrttts · à.esta Com.areao
QUE, pelo preço certo e ajustado .
·Ds •(8• .(25,50} OI·~ MIL, 'QU.ATROCm'TOS E VINT! ClWCO ~~AIS B CINQ'OmlT

f

..

.:.: ~ws.

.

quê do(s). outorgado(~) comprador( és), ·coníessa(m) ·e deCla.ra(m) haver recebido
i. ~a corrente brasileira, de cuj'o preço lhe(s) dá(ão) plena e geral qÍlita-ção, vende(m) ao( e)
~do(s) co-mprador(es), como ·de fato vendido tem, o(s) descrito(s) bem(ns), obrigando-se
~tt-a) ontorgante(s) vendedo'r(es-a),-a fazer( em) esta venda sempre boa, firme e valiosa e ares. .er pela. evicção, quando chamado(s) à autoria, podendo o(s) outorgado(s) comprador(es), em-·
Usar(em)-se desde já do(s) bem(ns.) vendido(s), pois a ele(s) transtere(m) neste ato e pela clánida •constituti:r., todo o direito, domínio, aÇão e posse que sobre o(a) mesmo(s) vinba(m) exercendo.
~o pelo(s) outorgado(s) comprador(es), toi dito _que aceitava(m)_ esta escritura. em todos
ens termos por se achar a mesma de pleno acordo com o ajustado e contratado entre si e
r(s) vendedor(es) aprelienta.ndo 08 documentos de que trata a lei federa} de n°. '7.43:1 de
_

8/12/1~85.

•
ITBI - vieto pela Prefeitura PÚblica desta ~daq~. pago na
Agencia :Bancária desta .Praça a importância de R$ 168.51 .;_ valor este

OO~eepondente a taxa de ~ sobre
Sr.

.

O

ValOr do imÓVP.l.

cmTIFICO

gUe

O

:MANOXL JOIO CARDOSO - brasil.airo. casado nada deve a esta reper-

-

-

tigão até e. prseente data. Imarui .. 03/l.2/0~ - .Ase. SGIUlra 1iachado
1
J?au.st - Diretor ;de Fin.enç~s e Cobran9a&:... HIPO~C.Alu.A- ~FICOZ que
o imóvel do Sr. MANOrL JOÃO CIJlWOSO - não seençen:tra
Mpó-ç:ee&.do
e
.. .,
._
. ...
~ ,

~

~

~

·~

não está suje~to a ônu.e até a :presente data. ~td,.

lronildea R. M.artins - Oficial de CartÓri-o
F"~do de Iteaparelham.ento-"RS 16985.
·· -
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MlNISTÉRIO DAS COMUNICAÇQ~S
Sec~etaria de Serviços de Comunicação tjlêtrônica

Departamento de Outorga de Serviços de Comun!~ção Eletrônica
Espl~ada dos Ministérios, Bloco R. 3 5! andar 70044f~OO - Brasília- DF
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de 2012.

Ao Senhor
GERALDO ANTUNES
Representante Legal da Associação Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo .
Rua Capitão Jerônimo Luís de Bittencourt, s/n, Centro, Caixa Postal 011
88.770-000 lmaruí-SC
~~Ft~
~m ~~.-.

C().nRE GCU O~~tN.

'Assunto: Encaminha Nota T~cnica

relativ~

à Análise do P ocesso D 0 53000.040 2/05. -:

~ 9 ~ 1011
Senhor Representante Legal,

'1.

Tendo em vista a análise realizada no processo n° 53000.040302/05, na localidade
de Imaruí I SC, no qual essa entidade requer autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, encaminhamos cópia da Nota Técnica n° 1912 I 2012, que indica
pendências passíveis de saneamento pela entidade.
2.
Comunicamo:, por fim, o p!azo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
recebimento deste oficio de acurdo com o AR Postal (Aviso de Recebimento) que o acompanha,
para que a entidade apreseme toda a documentação solicitada. Transcorrido esse prazo sem que
h~Ja respostas ou caso as respostas não atendam a todos os iten~ levantados, o pleito de outorga
será indeferido.
3.
O referido prazo poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período,
apenas na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, bem como nos casos de emergênc-ia ou
de calamidade pública, regularmente comprovados, desde que a requerente apresente uma
solicitacão formal neste sentido, dentro do prazo para cumprimento das exigências. Decorrido
esse prazo, a documentaç~o encaminhada será considerada intempestiva. Ressaltamos a;nda que
não serão aceitas prorrogações de prazo solicitadas por fax, e-mail ou telefone.
4.
Aproveitamos para ínfom1ar que esta Secretaria poderá, a seu critério, enviar
çomunicados oficiais via SMS e documentos digitalizados via internet às entidades interessadas,
desde que complementem seu cadastro com telefone celular e mantenham atualizado o endereço
eletrônico do respectivo repr..)sentante !e~al. H.essalte-se que o fornecimento de tais dados
implica anuência dessa entidade em receber as referidas comunicações oficiais e deve ser feito
por meio de oficio, com assinJ.tura do seu representante legal. Os conteúdos encaminhaàôs por
)
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CGitC

·~

I

1.

Jtfah\·";,

~wr

f
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•:!

esses meios referem-se tão somente à entidade destinatária e não sereo \:onsiderados para fins
legais como contagem de prazo e ciência de interessado.

Atenciosamente,

JOÃOP~~DEANDRADE

Coordenador-Geral de Radiodifusão Comunitaria

...

·-. ...
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

Nota Técnica n° 1912/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC

Assunto: Constatação de Pendências.
Referência: Processo n° 53000.040302/05

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de requerimento de autorização da Associação Beneficiente C~ltural e
Educacional Amor ao Próximo para a execução do Servi_ço. de Radiodifusão Comuriitária, na
localidade de Imaruí I SC, protocolizado em 16/08/2005.

VriMn d:u

ANÁLISE

c.,.._, ~

Em atenção a Quota n° 0739/2012/SJL/CGC
~ GU e tendo
,·ista a análise realizada no processo, observou--se a
istência de pendênc as, conforme
descrição a seguir:

2.

~m

~?r 1011

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:
L
Certidão de feito criminal da justiça federal, dos últimos 05 (cinco) anos do
local de residência, do diretor-geral Senhor Geraldo Antunes, emitida pelo Tribunal Regional
Federal da região (seção judiciária competente).

li.
Da análise da documentação constante nos autos, verificou-se que qu.a ndo
da fundação da entidade, constava como então presidente o Senhor João de Deus, que era pastor.
Algumas reuniões da entidade, a par do que se extrai, por exemplo, da ata de assembleia
convocada para apreciação do Estatuto Social e posse da diretoria datada de 18 107/1995,
ocorreram no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No CNPJ da entidade consta
como complemento do endereço, a localização nos "fundos da igreja". Além disso, a certidão de
registro da ata de substituição de membros da diretoria dataáa de 04/06/201 O, expedida pelo
cartório local, faz menção expressa ao registro da Ata n° 0011201 O da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de Imaruí;

"

III. Considerando tais fatos, e em respeito ao principio do contraditório e da
ampla defesa, a entidade deverá se manifestar acerco:\ de possível infringência ao Art. 11 da Leia
9612/98, por motivo de vinculação retigio.;;a.

ab!!ICGRC

'

.

CONCLUSÃO
3.
pendências.

Em face do exposto, constatou-se a necessidade de saneamento das referidas

4.
Desta forma, a entidade deverá ser comunicada para apresentar toda a
documentação solicitada e esclarecer todos os pontos acima questionados) no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da'\àata C"! recebimento desta Nota Técnica, de acordo com o AR Postal
(Aviso de Recebimento) que acompa."lha o oficio de encaminhamento. Transcorrido esse prazo
sem que haja respostas ou caso as respostas não atendam a todos os itens levantados) o pleito de
outorga será indeferido.

5.

O referido prazo poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período,

apenas na ocorrência de cas<? fortuito ou de força maior, bem como nos casos de emergência ou
de calamidade pública, regularmente comprovados, desde que a requerente apresente uma
solicitação formal neste sentido, dentro do prazo para cumprimento das exigências. Decorrido
esse prazo, a documentação encaminhada será considerada intempestiva. Ressaltamos ainda que
não serão aceitas prorrogações de prazo solicitadas por fax, e-mail ou telefone.

À consideração superior.
Brasília, ..Á tv de
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ARl.\NE BRITO DE ARAUJb
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de 2012.
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ANALISTA

'

De acordo. Ap!gvo.a Nota Técnica n° 1912/2012/CGRC(DEOC/SCE-MC.
Brasflia, J.~ de

/'

.

~

de 2012.
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___L_MA--DE Fr.TIMA J....Lv'lRENGA FANIS
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Coordenador&. de erviço de Radiodifusão Comuriitária
Substituta
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

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

53000.040302/05

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:

20

Publicação:

Localidade/UF:

27/10/2005

lmarui/SC

Prazo: 26/01/2006

Canal: 285

Processo
1.

A Entidade é uma:

2.

Requerimento de Solicitação?

3.

Associação

Sim

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

Sim

4.

O Estatuto e Atas estão registrados no órgão competente?

Sim

5.

Os Estatutos ou Atos Constitutivos da entidade atendem o Art 11° da Lei n• 9.612?

Sim

6.

Comprovante de que obteve o assentimento prévio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
·"· 1?

Não se Aplica

IM

..........

7.

Manifestações de apoio à iniciativa, formulada por entidades associativas e
na área retendida para a prestação do Serviço ou, no caso de localidades cuj
circunscrita a um circulo com raio menor ou igual a 3,5 Km, sediadas na área urbana d;
pessoas naturais ou jurídicas que tenham residência, domicilio ou

:-~-11"1\.R.....
:~.

~~~

=·~=
19

Sim

nOT ZU1Z

8.

Declaração, assinada pelo representante legal, constando, se for o caso, a ut::11u11 ..........,

.Ll

'"'II"L '"'6a entidade?

Sim

itlS 35
9.

-8

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

Sim

35
Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de
!Serviço da Radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de canais de televisão
10. !mediante assinatura, bem como de que a entidade não tem como integrante de seus quadros de sócios e de
.,u.. n•nouauv'""' pessoas que, nestas condições participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
1
ide qualquer dos serviços mencionados?

Sim

!fls 35
11.

N° de Inscrição no CNPJ(CGC)?
1!.-_5~

IOOJS§.
12.

Sim

Mandato: 02 anos

Quadro Diretivo da Associação ou Fundação
Nome do Dirigente
Geraldo Antunes
Genoval da Silva oliveira
Edevir Acordi Peron
Roberto Luiz Nascimento

28/08/2012

CPF
000.000.000-00

Cargo

Maioridade I
Emandn,.r!in

Nacionalidade

Oeclaracao

Diretor Geral

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

111.111.111-11 Dir Administrativo
222.222.222-22 Dir de Operações

333.333.333-33

Validade: 24/03/2013

diretor do
conselho
-comunitraiio
RadCom
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ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.040302/05

Entidade:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Aviso:
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13.

Publicação:

Localidade/UF:

27/1 0/2005

Prazo: 26/01/2006

lmarui/SC

Canal: 285

I

Conclusão da Análise

Retorno dos autos à Conjur. Processo instruido.

Ariane Brito de Araujo
(Analista)

(\

,1
v

.·

28/08/2012

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

Nota Técnica no 2218/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC

Assunto: Retomo de Processo Instruído à Consultoria Jurídica.
Referência: Processo n° 53000.040302/05
SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se o presente processo de pedido de autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Imaruí I SC, formulado pela Associação
Beneficiente Cultural e Educacional Amor ao Próximo.
ANÁLISE
2.
Em decorrência da análise da documentação instrutória do processo em epígrafe e
de acordo com a 0739/2012/SJUCGCE/CONJUR-MC/CGU/AGU, datada de 09/07/2012 foram
__
apontadas as seguintes pendências:
SEf'\IIÇC P\aiCO ~

I.
Certidão de feito criminal da justiça fed ~lm'S ~< nco) anos do
al Regional
local de residênci do diretor- era! Senhor Geraldo Antun :W~&fi~~
Federal da região (seção judiciária competente).
2f
·~

à

•

li.
Da análise da docwnentação constante os ay_
ye~ou-s que quando
o de'Beus, e era pastor.
da fundação da entidade, constava como então presidente oS
Algwnas reuniões da entidade, a par do que se extrai, por exemplo, da ata
assembleia
convocada para apreciação do Estatuto Social e posse d~retoria datada d 18/07/1995,
ocorreram no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No CNPJ da entidade consta
como complemento do endereço, a localização nos "fundos da igreja". Além disso, a certidão de
registro da ata de substituição de membros da diretoria datada de 04/06/201 O, expedida pelo
cartório local, faz menção expressa ao registro da Ata n° 001/2010 da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de Imaruí. Considerando tais fatos, e em respeito ao principio do
contraditório e da ampla defesa, a entidade deverá se manifestar acerca de possível infringência
ao Art. 11 da Leia 9612/98, por motivo de vinculação religiosa.
3.
Desta forma, seguiram-se diligências para a apresentação da referida
docwnentação, tendo sido a mesma encaminhada pela Requerente, complementando a
documentação instrutória do processo.
CONCLUSÃO
4.

Frente ao saneamento das pendências, este Departamento conclui que toda a

documentação constante dos autos do processo encontra-se de acordo com a legislação atinent~
ABA/CORC

5.
Por todo o exposto, entendemos que o presente processo encontra-se devidamente
instruído e opinamos pelo seu encaminhamento à Consultoria Jurídica para prosseguimento.
À consideração superior.

de 2012.

ARIANE BRITO DE ARAUJO
Analista

De acordo. À consideração do Senhor Coordenador-Geral de Radiodifusão
Comunitária.
Brasília, 1.3

~

de

de 2012.

~~~
<=vNATÁJ-IA FROEMMING
Coordenadora de Serviço de Rãaiõâtfu.são Comunitária

substituV
De acordo. À consideração da Senhora Diretora do Departamento de Outorga de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília,

~

de

().;~

de 2012.

JOÃOPA
, ;~ ~ "'., ,Çoorderútdor'

.

.,..
.

t

· :.
~

D~ ~cardo. À consideração do S, nh r Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
Brasília,

de 2012.

PATRICIA BRITO DE Á VILA
Diretora do Departamento de Outorga de Serviços de Com

Aprovo a Nota Técnica no 2218/ 012/C
autos à Consultoria Jurídica.

asília,

/DEOC/SCE-MC. Encaminhem-se os

3l

de

C~~

de 2012.

SDEALBUQUERQUENETO
erviços de Comunicação Eletrônica
nba/53000.040302105/CGRC
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

PARECER N° 1614/2012/LRM/SJL/CGCE/CONJUR-MC/ AGU
PROCESSO N° 53000.040.302/2005-08.
INTERESSADO: Associação Beneficente Cultural e Educadonal Amor ao Próximo.
ASSUNTO:
Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de radiodifusão
comunitária no Municipio de lmarui, Estado de Santa Catarina. A documentação apresentada
obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do pedido.
I - Exploração de Serviço de Radiodifusão Comunitária,
no Municipio de lmarui, Estado de Santa Catarina.
11 - A documentação apresentada obedece aos padrões
legais.
111 - Pelo deferimento do pedido, frente ao princípio da
legalidade.
IV - Encaminhamento dos autos ao apreço pelo Exmo .
Ministro de Estado das Comunicações.

•

SERVIÇO IIÚ8l(õfEObf
Senhor Coordenador-Geral de Assuntos JurídiCos nM~ ~~l@llârô ica,
~rcei;ff~'GtN,

1- DO RELATÓRIO

A Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica submeteu ao crivo desta
Consultoria Jurídica processo relativo à autorização para execução do serviço de radiodifusão
comunitária, no Município de lmarui, Estado de Santa Catarina.

•

2.
Conforme constou da Nota Técnica n 2 0372/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC, fls. 284/286,
o Avfso de Habilitação concernente à localidade em questão foi publicado no Diário Oficial da União do
dia 27.10.2005, sendo o prazo final para a entrega do requerimento e documentos exigidos
legalmente o dia 30.01.2006. No caso em apreço, uma vez que o requerimento da entidade foi
protocolado no dia 18.12.2005 (fl.03), é de se concluir por sua tempestividade.
3.
Juntamente com o requerimento para autorização de execução do serviço de
radiodifusão comunitária, a entidade postulante trouxe para os autos a documentação técnico-juri'dica
necessária para que se procedesse à análise inicial do pleito, em harmonia com o art. 9°, §2°, da Lei n°
9.612, de 1998 (Lei que instituiu o Serviço de RadCom) e demais normas infralegais (Decreto n° 2.615,
de 1998, e Norma Complementar n° 1, de 2004, aprovada peta Portaria n° 103, de 23 de janeiro de
2004), destacando-se o seguinte:

(i)

estatuto da entidade, devidamente registrado, com previsão, dentre seus
executar o serviço de radiodifusão comunitária (Art. 2°, fls.08 );

e

da posse da sua diretoria

em

objetiy~ de
Í ..1

(ii)

ata da sua constituição
(fi. 21/22 e 273);

exercício, devidamente regist ada
{

(iii)

comprovante de nacionalidade brasileira e maioridade dos diretores (fls. 30
276/278);

Esplanada dos Mtnlrtérios, Bloco uR" - sala 920 • CEP 70.044-900 - Brasília • DF
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(iv)

declaração assinada de cada diretor, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabeleddas para o serviço (fi. 36 e 272); e

(v)

manifestações de apoio à iniciativa (fls. 38/121 ).

4.
Realce-se que no estatuto social da entidade, em seu art. 14 (fi. 12), consta a
previsão de instituição de conselho comunitário, conforme preconiza o art. 8° da Lei 9 .612, de 1988.
5.
No que concerne especificamente às manifestações de apoio, cuja análise e contabilização
são igualmente de competência da SCE, elas foram utilizadas como critério de desempate, conforme
determina o disposto contido nos SS 4° e 5° do art. 9° da Lei n° 9.612, de 1998.
6.
No caso presente, as outras entidades concorrentes e que tiveram menor pontuação,
no caso - Associação Beneficente Cultural Voz de lmarui e Associação Cultural Comunitária de
Comunicações de lmaruiense, foram devidamente informadas do indeferimento dos seus pedidos
de habilitação, conforme se depreende dos ofícios 274712011 (fls. 288/289) e 2748/2011 (fls.
291/292), e conforme comprovam os ARs de fls. 290 e 293.
7.
A SCE, ao proceder à análise dos documentos entregues, concluiu que o feito
encontrava-se devidamente instruido.
8.

Após

a remessa

do

processo a esta CONJUR, foi elaborada a COTA n°
(fl. 306), a fim de que a entidade se manifestasse acerca
de possível vínculo com entidade outra de cunho retigioso. Em resposta, a entidade juntou a
manifestação de fls. 310/31.1 esclarecendo que (i) a menção aos "fundos da igreja" no endereço de seu
CNPJ constitui-se apenas como pontq de referência, tratando-se, em verdade, de endereços distintos
(o da entidade e o qa igreja citada)' e (ii) que apesar de membros dessa religião terem inicialmente
participado da fundação da entidade não implica em sua vinculação a nenhum segmento religioso,
conforme se depreende de seu estatuto.
0739/2012/S~L/CGCE/CONJUR~MC / CGU/AGU

9.
As razões acima expendidas mostram-se, salvo melhor juizo, razoáveis, uma vez que o
estatuto da entidade, de fato, não a vincula a nenhum segmento (religioso); não obstante, impende
ressaltar que a Administração Pública não está impedida de efetuar possível fiscalização a fim de
verificar a martute~ão: dos requi~itos pela entidade ora interessada, seja por intermédio de denúncia
de terceiros, ~e~ de,ofkió,' posto que dispõe do regular exercício do poder de policia. Sobre o tema,
ensina Hely Lopes Meirelles 1 que o poder de polícia é aquele de que "dispõe a Administração Pública
em geral, paro condicionar e restringir o uso e gozo de bens ou direitos indiviáuais, em benefício da
colE'Uvidade ou do próprio Estado." E continua o autor:

•

Em linguagem menos técnica podemos dizer que o poder de polícia é o mecanismo de frenagem
de que dispõe a Administração Pública, para deter os abusos do direito individual. Por esse
mecanismo, que faz parte de toda Administração, o Estado (em sentido amplo: União, Estados e
Municipios) detém a atividade dos particulares que se revelar con t rária, nociva ou inconveniente
ao bem-estar social e à segurança nacional.

10.
Pode-se acrescentar, ainda, que o poder de policia é dotado de autoexecutoriedade e
coercibilidade, isto é, legítima se apresenta a atuação dos agentes públicos nesse mister sem prévio
consentimento do Poder Judiciário, podendo, inclusive, fazer jus ao emprego de força quando diante
de resistência. Ademais, os atos decorrentes dessa ação fiscalizadora, como autênticos atos
administrativos, gozam da presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado, cas
discorde, o ônus de provar sua suposta irregularidade (em termos outros, o exercício do poder de
polícia é presumido em favor do Estado). A respeito, v·ejam-se alguns julgados:

I
ADMINISTRATIVO. POSSESSÓRIA. ANATEL. RÁDIO COMUNITÁRIA. AUStNCIA DE OUTORGA DO POD...E~

PÚBLICO. PODER DE POLfCIA. ESBULHO NÃO CONFIGURA00.1- A exigência de concéfsão,{ j .

' MEIRELLES, Hely Lopes. Poder de policia e sesurança nacional. Revista àos Tribunais, v. 61, n 445, p. 287 - 298,

Df~~f.ef h:1~;;;;·;;;~:;~~~~:1;;;·::;~;,;~~;;:~~;::~;;.,,;;!~;~:~:.~~2b'
em' '

no~;

,

-\

·....~
...,
. ·::.~

'lJ.,.
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·~·>·.
permissão ou autorização para atividades de radiodifusão está prevista constitucionalmente nos
arts. 21, inciso XII, e 223, bem como na Lei n° 9.612198, arts. zoe 6°.9.6122°6°.2 · O fato de
tratar-se de rádio comunitária, sem fins lucrativos, dotada de boa fama e prestígio junto à
população local, não constitui razão suficiente a dispensar a outorga do Poder Público, que tem
a obrigação legal de reaulamentar, fiscalizar e reprimir condutas que deixem de observar as
regras relativas às atividades de radfodffusão, sob pena de violação ao exerclclo resular do
poder de policia administrativa. Precedentes do STJ.l ·Apelação Improvida.
(200251120000680 RJ 2002.51.12.000068·0, Relator: Juiz Federal Convocado MAURO SOUZA
MARQUES DA COSTA BRAGA, Data de Julgamento: 10/11/2010, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicação: E·DJF2R • Data::19/11/2010 • Página::195)

' ...t

PODER DE POLICIA · O PODER DE POL(CIA CONCILIA O EXERC(CIO DO DIREITO AO INTERESSE
PÚBLICO· COMO ATO ADMINISTRATIVO GOZA DA PRESUN O DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
A· AUTORIZAÇAO · RELATIVA A EXPECTATIVA DE DIREITO, CONSTITUTIVA E DISCRICION RIA,
DIFERENTEMENTE DA· LICENÇA·DECLARATÓRIA E VINCULADA. A PRIMEIRA, CONSEQUENTEMENTE,
É REVOGÁVEL, NOS QUADRANTES DA OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA. O MÉRITO NÃO PODE SER
REVISTO PELO JURIDICIÁRIO, E A PRODUÇÃO DE PROVA PARA DEMONSTRAR VfCIO DE LEGALIDADE,
INCONCILIÁVEL COM A AÇÃO DE SEGURANÇA.
(818081 DF , Relator: LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Data de Julgamento: 31/05/1982, 1" Turma
Cível, Data de Publicação: DJU 28/06/1982 Pág. : 6.364)

•

Processo RE·AgR 581947- RE·AgR · AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a) · EROS GRAU · STF
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. INEXIST~NCIA. TAXA. EXERCfCIO DO PODER DE POLfCIA. PRESUNÇÃO EM
FAVOR DA MUNICIPALIDADE. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre todos os
temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal. 2. Este Tribunal tem orientação no sentido de que o exercício do poder de
polícia é presumido em favor da Municipalidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega
provimento. {gritos nossos]

11.
Realce-se, igualmente, que, caso venha a restar comprovada eventual falsidade dos
documentos apresentados, os responsáveis sofrerão as consequências previstas também na esfera
penal.

\

-----

. st.HvrçÕ;1iBt{Cõtftlb<.

12.
Por fim, impende destacar, em contra-argumento eS:»f?i~6olp,e.'-.snti ade em sua
manifestação (de que "os setores que o [processo] avaliam s pre ~~~e minuciosas,
questionadoros e de pouca relevância... "), que a Administraçã Públf~!!l o dever e agir com o
zelo necessário no afã de instruir devidamente o processo e tela, e UreltJlito, · bretudo, ao
princípio da legalidade. No que toca especificamente a esta C NJUR, r ao da Advo acia-Geral da
União, tem o dever de aferir a regularidade de todo o procedim
te a, requeren o diligências,
se necessárias, antes de ser encaminhado para decisão pelo Excelentissi o Ministro e Estado das
Comunicações, em harmonia com o antevisto pela Lei Complementar no 73, de 1o de fevereiro de 1993.
13.

Eis o relatório.

11- DAS MEDIDAS ADOTADAS POR ESTA CONSULTORIA JURrOICA

/o

14.
O comparecimento desta Consultoria no feito se faz necessano, em razão
que
preconiza a Lei Complementar n!! 73, de 10 de fevereiro de 1993, em especial o que inscreve o seu
Capítulo VI, definindo a competência nDas Consultorias Jurídicas" no contexto da Advocacia·der~l da
União, senão, veja-se:
Í

i

Art. 11· As consultorias Jurídicas, órgão administrativamente subordinados aos Mldtstr:hs de
Estado, ao secretário-geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da Repu~
·~u~ ao .
~
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:
I·
assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo;
1
)
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exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos órgãos autônomos e
entidades vinculadas;
111·
fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos
normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação
quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
IV·
elaborar estudos e preparar informações, por solicitação de autoridade indicada no
caput deste artigo;
V·
assistir a autoridade assessorada no controle Interno da legalidade administrativa dos
atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou
entidade sob coordenação jurídica;
VI·
examinar, prévia e conclusivamente , no âmbito do Ministério, Secretaria e EstadoMaior das Forças Armadas:
os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos
a) ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexfgibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.
11·

15.
Preliminarmente, impende consignar que esta CONJUR, ao analisar os procedimentos
relativos às outorgas para exploração de serviço de radiodifusão comunitária, e diante de
recomendação do Ministério Público Federal, expediu a COTA n° 261/2010/DPF/CGCE/CONJURMC/AGU, onde recomendou à SCE a adoção de providências no sentido da verificação da idoneidade
moral da entidade bem como de seu quadro diretivo, frente ao disposto no artigo 34 alínea "a" da Lei
n° 4.117, de 1962 (CBT), lei de aplicação subsidiária ao serviço de radiodifusão comunitária, de acordo
com o artigo 2° da Lei n° 9.612, de 1998.

•

16.
Assim, face aos princípios que regulamentam o serviço de radiodifusão comunitária,
bem como os atinentes à Administração Púbtica, determinou-se que fossem juntadas aos autos as
certidões relativas aos feitos crimi nais da Justiça Estadual e Federal do local de residência dos últimos
5 anos dos dirigentes da entidade, documentas estes que comprovariam a idoneidade moral destes,
além de declaração sobre a existência ou não de imputação à entidade de execução ilegal de serviço
de radiodifusão (sem outorga do Poder Concedente), para a comprovação de sua idoneidade moral para
a prestação do serviço dentro dos ditames legais.

.

.

17.
\. ~ EIÍ1 arendimento ao solicitado supra, a entidade carreou aos autos as competentes
certidões q-<imirfais ho ~e refere a feitos no âmbito das Justiças Estadual e Federal dos últimos 5
(dnco) anas <!Õ locÍlt d~· residência e relativas ao seu Diretor Geral - Sr. Geraldo Antunes (fls. 265 e
312), Diretor ,Administrativo - Genoval da Silva Oliveira (fls. 225 e 264) e do Diretor de Operações
- Edevir Acordi Perón (fls. 226 263), composição esta em harmonia com o art. 12 do estatuto.

e

18.
Quanto à verificação pela SCE acerca de possível execução ilegal do serviço pela
entidade, foi expedido o Despacho de fls. 304, por intermédio do qual faz menção que nos últimos 05
(cinco) anos não há na localidade registro de fiscalização por operação clandestina.

111- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS
19.
Da análise da documentação apresentada, em atendimento aos preceitos da Lei n.!!
9.612, de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 1998, e da Norma Complementar nº 1/2004, aprovada peta Portaria ne 103, de 2004,
constatou-se o que se segue.

fi

20.
Além da requerente, também concorreram à prestação do serviço na referida
1
localidade outras entidades, a saber: Associação Beneficente Cultural Voz de lmarui (processo
53000.007.31812006) e Associação Cultural Comunitária de Comunicações de lmaruiense (processo
53740.002.300/1999, que tiveram seus processos arquivados, conforme o exposto no item~_A')l/
Inciso 1. alinea "a" da Nota Técnica 0372/2012/CGRC/DEOC/SCE -MC, fls. 284/286 e onde co 'stou

j /1

"'
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também que as referidas entidades foram devidamente comunicadas dos arquivamentos1'Jl'Qr; intermédio dos oficios 2747/2011 (fls. 288/289) e 2748/2011 (fls. 291/292), e conforme
comprovam os ARs de fls. 290 e 293.

21.
Foram juntados aos autos os atos constitutivos da entidade, compreendendo as atas de
constituição e de eleição das dirigentes, bem como o seu Estatuto Social, que comprovam a sua
natureza jurídica de entidade comunitária, conforme estabelecido no artigo 7° da lei no 9.612, de 1998
e art. 11 do Decreto n° 2.615, de 1998.

22.

A entidade ainda juntou as declarações de responsabilidade firmadas por seus
dirigentes, as manifestações de apoio da respectiva comunidade, entre instituições e pessoas jurídicas
da localidade, estando toda a documentação de acordo com as normas legais, conforme se atesta a
Nota Técnica n 2 0372/2012/CGRC/DEOC/SCE-MC, fls. 284/286.
Em relação as exigências técnicas necessárias à autorização pleiteada nos presentes
autos, estas estão em consonância com o estabelecido na legislação, basicamente as regras
estabelecidas na Norma Complementar n~ 1/2004, conforme demonstrado pelo Relatório Final da
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica .

23.

•

24.
Ainda foram carreadas aos autos as certidões criminais dos dirigentes da entidade,
através das quais se denota que em face deles não existe nenhuma demanda judicial criminal que
possa desabonar sua idoneidade para a execução do serviço de radiodifusão comunitária, e através de
pesquisa realizada no sistema de fiscalização da ANATEL, não foi verificada nenhuma espécie de
imputação acerca da realização pela entidade de serviço de radiodifusão ilegal, sendo atestada a
idoneidade da entidade, pessoa jurídica, para a prestação do serviço, estando cumprida a
Recomendação do o. Ministério Público Federal adotada por esta Consultoria Jurídica, consoante já
explicitado nos parágrafos 17 e 18 da presente peça.

IV - DA CONCLUSÃO
SERVIÇO ~Bl- ..

~·fiM~..

25.
Com base nas informações apresentadas pela SCE e
rifica-se
que o processo se encontra devidamente munido dos documentos nec ~i&0é~~~o o pleito,
estando em conformidade com a legislação que regula os atos de autorização para expl ração do
serviço de radiodifusão comunitária, cuja outorga deverá seguir o preJ[jol8fl. ·6!1, parágrafo
único, da lei n.'?. 9.612, de 1998.
·
26.
Por derradeiro, resta informar que o Congresso Nac10na d erá apreciar matéria e
deliberar sobre o ato de autorização, visando produzir seus efeitos legais, com fulcro no § 3° do art.
223 da Constituição da República Federativa do Brasil.
27.
Diante do exposto, esta Consultoria jurídica. órgão de execução da Advocacia-eeral da
União, posiciona-se pelo regular prosseguimento do feito, tendo em vista a inexistência ~e\ óbice
jurídico ao seu deferimento. Ao tempo em que pugnamos pelo encaminhamento dos autos à Secrktaria
de Serviços de Comunicação Eletrônica para prosseguimento.
I

À consideração superior.
ç·

~
SOCORRO J

.

_ ,

!/.

f

Brasília, 13 de setemb

LoiL1r{_).f)1Ú10:Ü

NA M. [EONÁRDO

Adv
a da União
Coordenadora Jurídica de Radiodifusão Educativa e Comunitária
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JUR[DICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUR[DICOS DE COMUN ICAÇÃO ELETRÔNICA

DESPACHO W 6127/20 12/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU
PROCESSO N° 5 3000.040. 302/200 5-08.
INTERESSADO: Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo.
ASSUNTO:
Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de radiodifusão
comunitária no Município de lmarui, Estado de Santa Catarina.
A documentação
apresentada obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do pedido.

Aprovo o PARECER N2 1614/2012/LRM/SJL/CGCE/CONJUR-MC/AGU
Encaminhem-se os au os

à apreciação pelo Senhor Consultor Jurídico.

~
2.012

P ·RE

~co --

Advoga* da União

Coordenador-Geral d

·

Assuros J \ n~icos de comunicação ELetrônica
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA·GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JUR[DICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUR[DICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESPACHO N° 6128/2012/JFB/GAB/CONJUR-MC/AGU
PROCESSO N° 53000.040.302/2005-08.
INTERESSADO: Associação Beneficente Cultural e Educadonal Amor ao Próximo.
ASSUNTO:
Requerimento solidtando autorização para explorar o serviço de radiodifusão
comunitária no Município de lmarui, Estado de Santa Catarina.
A documentação
apresentada obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do pedido.

Aprovo o DESPACHO N° 6127/2012/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, da
lavra do Senhor Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação Eletrônica, que
aprovou o PARECER No 1614 /20 12/LRM/SJ L/ CGCE/ CONJ UR· MC/ AG U.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Senhor Secretario de Serviços
de Comunicação Eletrônica, em prosseguimento.

I

Brasilia,

/

de

úWkhre

de 2012.
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PORTARIA N11

··'

431

, DE

5

DE OUTUBRO

DE 2012.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no inciso 11 do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°
53000.040302/2005, resolve:

º

,
Art. 1 Outorgar autorização à Associação Beneficiente Cultural e Educacional
Amor ao Próximo, com sede na Rua Capitão Jerônimo Luiz de Bittencourt, s/n, Centro,
Município de Imaruí, Estado de Santa Catarina, para executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9 .612, de 19 de fevereiro de
1998, leis subsequentes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado
nas coordenadas geográficas com latitude em 28° 20' 44" S e longitude em 48° 48' 57'' W,
utilizando a frequência de 98.3 MHz.
Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução
do serviço, em caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

~~->--~_Lp
PAULO BERNARDO;;, v A
Ministro de Estado das Comunicações

l\.1INISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

DESPACHO
Assunto: Encaminhamento de Cópia de Processo à Presidência da República.
Tendo em vista a publicação da Portaria n° 431~ de 05/10/2012, no Diário Oficial
da União de 22/10/2012, que autoriza a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CULTURAL E
EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO a executar o serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de IMARUÍ I SC, consoante com o disposto no § 3° do art. 223 da Constituição,
encaminhe-se o processo n o 53000.040302/2005, em cópia autenticada, acompanhado do ato de
outorga e exposição de motivos, ao Gabinete do Ministro de Estado das Comunicações, para
posterior envio à Presidência da República.
À consideração superior.
Brasília, 24 de outubro de 2012.

~RREctMACHADO
Chefe de Divisão

De acordo. Encaminhe-se ao Gabinete do Ministro de Estado das Comunicações
para as providências.

Brasília,

Z% de ~)~

Coordenador-Geral de Radiodifusão Comunitária

CGRC

de 2012.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

:.,
' I. '

I

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

Ofício nº

31

/2012/GM-MC
Brasília, 23de novembro

de 2012.

Ao Senhor
LUÍS ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4º andar
70150-900 Brasília-DF
Assunto: Encaminha anexo(s)
Senhor Subchefe,

(

Atendendo à orientação dessa Subchefia e ao que dispõe o Decreto nº 3.714, de 3 de janeiro
de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexo, os seguintes processos:
MC 00265 2012 ,- 53000.06423112011
/

MC 00273 2012
- 53000.040302/2005
MC 00274 2012 "
- 53000.046520/2010

II vol .

MC 00275 2012 ,- 53000.027962/2003

-

MC 00276 2012
- 53000.006415/2009
t

1
MC 00277 2012 .,- 53000.032347/2008

v

MC 00278 2012 ...- 53000.015250/2005
MC 00283 2012 /
- 53000.043936/2011
MC 002842012 /
- 53000.056521/2011

IV vol.

MC 00285 2012 /
- 53000.046139/2011
Atenciosamente,

RENA~~IUO
Coordenadora-Geral

