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CÂMARA DOS DEPUTADOS

TVR
N.º 907, DE 2014
(Do Poder Executivo)
MSC 217/2014
AV 280/2014
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 205, de 10 de julho de
2013, que autoriza a Associação Rádio Comunitária Som das Termas a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Águas de
Chapecó, Estado de Santa Catarina.
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD).REGIME DE
TRAMITAÇÃO : ART. 223 CFAPRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA(PARECER 09/90 - CCJR))
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Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 32 , do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Voss~s Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executarem, pelo praio de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
1 - Portaria n2 398, de 24 de julho de 2007 - Associação América Artística e
Cultural de Uberaba, no município de Uberaba - MG;
2- Portaria nl2 498, de 19 de dezembro de 2012 - Associação Comunitária e
Educativa Nova Colina - ACENCO, no município de Sobradinho- DF;
3- Portaria nQ 499, de 19 de dezembro de 2012- Associação de Radiodifusão
Comunitária de Ibaretama- ARCI, no mun~cípio de lbaretama- CE;
4- Portaria nº 501, de 19 de dezembro de 2012- Associação Rádio Comunitária
Alto Paraíso, no municipio de Alto Paraíso -· PR;
5-' Portaria n2 522, de 27 de dezembro de 2012- Instituto Silver de Referência
da Assistência Social, no municípío de São José da Lapa- MG;
6- Portaria nº 25, de 8 de março de 2013 - Associação Comunitária Cultural
Minuano de Sarandi, no município de Sarandi- RS;
7 - Portaria nQ 90, de 12 de abril de 2013 - Associação Comunitária Cultural 13
de Setembro, no município de Mercedes - PR;
8- Portaria nº 92, de 12 de abril de 2013 - Associação Comunitária Santos
Dumont, no município de Goiânia - GO; r
9 • Portaria n!l 133, de 15 de maio de 2013- Associação Comunitária, Cultural
e Desenvolvimento Social de Montauri, no munídpio de Montauri - RS;
lO - Portaria n2 136, de 17 de maio de 2013 - Associação Cultural Amigos de
Benedito Novo- ASCABEN, no município de Benedito Novo - SC;
11 - Portaria n2 143, de 24 de maio de 2013 - Associação Cultural de
Comunicação Comunitária Aliança Educadora FM, no município de Nova Aliança- SP;
12- Portaria no. 151, de 6 de junho de 2013- Associação Amigos de Primavera
lll, no município de Primavera do Leste- MT;
13- Portaria nQ 165, de 20 de junho 4e 2013 - Associação Con~unitária de
Campina da Lagoa, no município de Campina da Lagoa- PR;
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14 - Portaria n2 171, de 20 de junho de 2013 - Associação Comunitária
Manituba de Quíxeramobim, no município de Quixeramobim - CE;
15- Portaria n 2 202, de 10 de julho de 2013 - Associação de Radiodifusão
Comunitária de Itaguari, no município de Itaguari - GO;
16- Portaria n2 203, de 10 de julho de 2013 - Associação de Serviço de
Radiodifusão Comunitária Nascente, no município de Salesópolis - SP;
17- Portaria n11 205, de 1O de julho de 2013 - Associação Rádio Comunitária
Som das Termas, no município de Águas de Chapecó - SC;
18- Portaria nº- 210, de 16 de julho de 2013 - Centro Comunitário PróConstrução e Desenvolvimento do Taquaril Ex-Castanheiras c Adjacências, no município de
Belo Horizonte- MG;
19- Portaria n 2 238, de 7 de agosto de 2013 - Associação Cultural de Divino, no
município de Divino - MG;
· 20 - Portaria n12 311, de 25 de novembro de 2013 - Associação Comunitária e ·
Cultural da Cidade de Buritirama - BA; e
21 - Portaria n2 313,. de 25 de novembro de 2013 - Associação de Rádio
Comunitária de Juazeirinho, no município de Conceição do Coité - BA.

Brasília,
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Excelentíssima Senhora Presidenta da República;

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autor zação e re pectiva
documentação para que a entidade Associação Rádio Comunitária So
das Ter. as, no
Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, explore o se ·ço de ra iodifusão
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da Consti uição d República
Federativa do Brasil e a Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2.
A entidade requereu ~o Ministério das Comunicações sua inscriça para
serviço de radiodifu~ã~ comunitária, cuja docurrientação inclui manifestação de
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofi de criação desse
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
localidades postulantes.
-

prestar o
apoib da
braço da
geral das

)

3.
Coíno se depree_nde da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as e ntidades trabalhem em conjunto com a comunidade; auxilíando não só no
processo educacional, sÓcial e cultural, mÇts, 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
Processo Ad~nistrativo nº 53000.056153/2011-39;
documentação de origem, consubstanciada
que ora faço acompanhar, com a fmalidade de subsidiar os tral:ialhos finais .

ho

5. ,
Em conformidade COilf os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização,
objeto do presente processo, passará á produzir efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do § 32 do art. 223 da Constituição Federal.
)

Respeitosamente,·
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Assinado eletronicamente por: Paulo Bernardo Silva
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PORTARIA N ~ 205

DE 10 DE

JULHO

DE 2013 .

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no inciso Il do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no
53000.056153/2011-39 resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rádio Comunitária Som das
Termas, com sede na Rua dos Veranistas, 222-B, Centro, Município de Águas de Chapecó,
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 27° 04' 24" S e longitude em 52° 59' 23" W,
utilizando a frequência de 98,7 MHz.
Art. 3º 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.

Aviso nº 280 - 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,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que autorizam a
execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nQâ ~98, de 2007,
498, 4.99, 501 e 522, de 2012,25,90, 92, 133, 136, 143, 151, 165, 171,202,203,205,210,238,
-- ......
.
~
- - 311 e 313, de 2013.
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Atenciosamente,
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'-Mini tro de Estado Chefe da asa Civil
da Presidência da Repú , lica
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

Termo de Abertura de Volume

Aos 07 dias do mês de novembro de 2011 procedemos a abertura deste volume no
1 jo processo na 53000.056153/2011-39 que se inicia com a folha no 1. Para constar, eu Carolina
Souto Ribeiro, Cargo Agente Administrativo, subscrevo e assino.

rolina Souto Rj.b
Matrícula 1786449
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SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS E ALTERAÇÃO DE CANAL
Ao

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
Depto de Outorga de Serviços de Radiodifusão
A/C Sr. Carlos Alberto Freire Rezende
Diretor do Depto. De Outorga de Serviços

Assunto: AVISO DE HABILITAÇÃO 10/2011
Processo n.2 53000.030824/2005

ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC

A ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, inscrita no CNPJ sob o
n.07.368.721/0001-06, com sede à Rua dos Veranistas, 222-B, Centro, CEP 89883-000,

legalmente constituída e devidamente registrada nos órgãos
respeitosamente à presença de vossa excelência, face
habilitação 10/2011 para rádio comunitária, requerer:
I.

JUNTADA ao processo acima descrito a documentação em anexo; e,

11.

ALTERACÃO DO CANAL DE RÁDIO COMUNITÁRIA DESTINADO AO MUNICÍPIO DE
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC PELOS MOTIVOS ABAIXO DESCRITOS:
a) O Município de Águas de Chapecó/SC com uma população de 6.110
habitantes fica localizado às margens do Rio Chapecó e faz divisa com o
Município de São Carlos/SC que tem população de 10.291 habitantes .
b) As sedes dos referidos municípios são conurbadas e divididas apenas pelo Rio
Chapecó.

'

c)

.

A distância entre a sede dos Municípios é inferior a dois quilômetros.
conforme pode ser comp rovado no anexo I.

d) Águas de Chapecó/SC e São Carlos/SC são municípios de pequeno porte, ou
seja, estão inscritos em uma circunferência com raio de até um quilômetro.

"//-Localidade de pequeno porte: é toda cidade ou povoado cuja
área urbana possa estar contida nos limites de uma área de
cobertura restrita;" {Decreto 2.615 de 3 de junho de 1998, Art. 8Q).

"Art. 6º A cobertura restrita de uma emissora do RadCom é a área
limitada por um raio igual ou inferior a mil metros a partir da
antena

transmissora~

comunidade de um

destinada ao atendimento de determinada

bairro~

uma vila ou uma localidade de pequeno

porte." (Decreto 2.615 de 3 de junho de 1998}.
e) O Município de São Carlos/SC já possui uma emisso
autorizada e a distância entre a rádio instalada em e

~ái~6!flltári
. ,,
~

~

~l~f~~~t!~d·Í~~~~~r
12 JUL zo ,3

a nossa emissora em Águas de Chapecó/SC pode.ser : ? . a ' pel~ a~ex
11.

f)

;: :'1-

Analisando o aviso de habilitação n.l0/2011 constata-se que o Ministério
das Comunicações designou para a prestação do servi!º de radiodifusão
comunitária no Município de Águas de Chapecó/S,C o canal 285 o qual

...,

corresponde à freqüência 104,9MHz. Entretanto, o município de São
Carlos/SC, vizinho de Águas de Chapecó/SC tem o mesmo canal e frequência.

.

'

"Art. 12. As entidades interessadas em executar o RadCom deverão
apresentar

requerimento

ao

Ministério

das

Comunicações,

demonstrando seu interesse, indicando a área onde pretendem
prestar o Serviço e solicitando a designação de canal para a
respectiva prestação." (Decreto 2.615 de 3 de junho de 1998}.
g) Uma vez que esses municípios são conurbados e de pequeno porte a entrada

em operação de uma emissora de rádio comunitária em Águas de
Chapecó/SC criará uma impossibilidade técnica. E neste caso, compete ao
Ministério das Comunicações, solicitar à ANATEL a designação de outro
canal.

"4.1. Havendo na localidade pretendida manifesta impossibilidade
técnica quanto ao uso do canal 200, designado, nos termos da
Resolução nº 60, de 24 de setembro de 2003, para atender, em
âmbito nacional, ao Serviço de Radiodifusão Comunitária, a Anatel
indicará,

em substituição,

canal alternativo

para

exclusiva naquela localidade, desde que exista canal

"ERV'ÇC
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aos

critérios

de

proteção

estabelecidos

'

nest

Complementar, relativos à compatibilidade eletromagne-;ã;

; -:-:.-::-q-;:;,; .:.

estações envolvidas na análise." (Norma 1/2004)

''

h) Caso o Ministério das Comunicações, insista em utilizar o canal 285 para
legalizar uma emissora de rádio comunitária em Águas de Chapecó/SC
somente será possível a instalação distanciando-se quatro quilômetros da

emissora de rádio comunitária em' São cárlos/SC o que obrigará a instalação
de uma nova emissora de rádio comunitária somente na zona rural de
Águas de Chapecó/SC.

"18.2.10. A separação mínima entre duas estações do Serviço de
Radiodifusão Comunitária será de quatro quilômetros." (Norma

1/2004)
i}

Como o intuito da entidade levar cultura, comunicação e entretenimento aos
habitantes de Águas de Chapecó/SC devido a impossibilidade técnica
apresentada, solicitamos ao Ministério das Comunicações e a ANATEL a
alteração do canal destinado ao Município.

Certo da compreensão e também no anseio de contribuir para o crescimento da nossa
comunidade, seguem anexos os documentos de habilitação ao pleito de radiodifu são
comunitária.
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REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO
EXECUÇÃO DO SERVfÇO DE RAOEOOiFUSÃO COMUNtTÁRtA

Exmo Sr. Ministro de Estado das Comunicações,

A

ASSOCIAÇÃO

RÁDIO

COMUNITÁRIA SOM

DAS TERMAS,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n.07.368.721/0001-06, com sede à Rua dos Veranistas, 222-B, Centro, CEP 89883-000, M unicípio de
Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, entidade sem fins lucrativos, legalmente constituída e
devidamente registrada no órgão competente, vem, respeitosamente à presença de Va. Exª., em
atendimento ao Aviso 10/2011, apresentar a documentação de que t rat a o item 7 da Norma n.
1/2004- Norma Complementar do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovada pela Portaria
MC n. 103, de 23 de janeiro de 2004, publicada no Diári.o Oficial da União de 26 subseqüente .

Águas de Chapecó/SC, 26 de setembro de 2011.

cr
I- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
1- Cópia de compr-ovant€ rl€
Fazenda- CNPJ/MF

in scr~ç;ID

no .Cadastm Nadon:al rl€ Pessoas Jurídi03s do Ministério da

Sim

Não

v/

2 -Est atuto Social, devidame nte registrado

Sim/

Não

3- Ata de Constituição da entidade devidamente registrada

Sim/

v

Não

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

Sim/

Não

5 - Relação contendo o nome de todos os associados pessoas nat urais e jurídicas

Sim/

Não

6 - Prova de que seus diretores são brasiíeiros natos ou naturaíi'zados há mais de dez anos

Sfm;

Não

v

v

v

v

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

Sim/

v

Não

8 - Declaração, assinada pelo representante legal, especificando o endereço compieto da sede da
entidade

Sim/

v

Não

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

Sim/

Não

vi

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

Sim/

v

f,

Não

11 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não executa_T.Jte _d_: Sim
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de ~1;18- ~J,-\Ii~1l,.
de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como de que C! E r~.W.§l~~~!i\~~~
~
como integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que, n OOIIIF(~dtgj't; f)P I•~
partidpem de outra enttdade detentora de outorga para execução de qualq er dos servt os
mencionados
1 'J ·~ · ?i · ~

Não

12 - Declaração, assinada p elo representante legal, constando a denominaçi o de fantasia ~a
\
e missora, se houver

Sim/

Não

13 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no subitem 18.2.7.1 ou 18.2.7.1.1 da
Norma Complementar no 1/2004

Sim

v

Não

14 - Decl.ar<~ção, assinada por profissional habilitado ou por representante lega! da entidade,
confirmando as coordenadas geográficas, na padronização GPS-SAD69 ou WGS 84, e o endereç'?
proposto para instalação do sistema irradiante

Sim /'

Não

15 - Declaração, assínada pelo representante legal, de que a entídade apresentará Projeto
Técnico de acordo com as disposições da Norma Complementar nQ 1/2004 e com os dados
indicados em seu requerimento, caso seja selecionado

Sim /

Não

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

Sim

:l/

j . t;

.:0-"·

·-.-

v

v
J

v
,. i

Não

!1

11 - MANIFESTAÇÕES DE APOIO
1 - Manifestação de apoio individual contendo o nome, o número da ide ntidade, o endereço do
domicílio ou residência, o Código de Endereçamento Postal (CEP) e a assinatura do declarante
1.1- Soma das manifestações individuais apresentadas

2 - Manifestação de apoio coletiva, apresentada sob a forma de abaixo-assinado, contendo 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, apresenta.das soh a
forma de abaixo-assinado
3 - Manifestação de apoio apresentada por entidades associativas e comunitárias, legalmente
constituídas e sediadas na .área pretendida para a execução do Serviço, .contendo a denominação
da ent idade apoiadora, o endereço da sede, o Código de Endereçamento Postal (CEP) e
assi natura do representante legal

SimL

v

Nãà~'··

)fJ
Sim

Não

/

:o i
Sim

Não

v/

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

'1

4 - Manifestação de apoio dos associados da entidade requerente comprovada por meio de
assinaturas const antes de Ata de Assembléia Geral, convocada especialmente para manifestar
apo io à iniciativa de requerer a autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comu nitária
4.1 - Soma das assinaturas constantes da Ata de Assembléia Geral

Sim

Não

v

111- ACORDO PARA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES

Caso exista mais de uma entidade concorrente na mesma área de serviço, a requerente declara
que concorda em associar-se às demais entidades.

Sim

Não

X

Presidente

Endereço para correspondência:
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS
Rua dos Ve ran istas, 222-B , Centro
Águas de Chapecó - SC - CEP 89883-000

Preten de instalar o sistema irradiante de
a dos Veranistas, 222-B, Bairro Centro, Águas de
Chapecó/SC, de coordenadas geográficas: 77•ºN~',-ll"'ll.l<l,o"f':li'l,l'i'i'<!O. e 52259'23"W de longitude .
.:SCRIVANIA DE PAZ DE ÁGUAS DE CHAPECO/ SC
~u a Po rto União , n° 706, SI 03 , Centro , Cep : 89 .883-000 , F: 4

ve rdade .
\O SANA JOHANN - F~ c rPv •Pnt !!V
:molumentos : R$ 2,00 + selo :

REQUERIMENTO DE ASSENTIMENTO PRÉVIO
AO
EXMO. SR. SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL
BRASÍLIA- DF

A , ASSOCIAÇÃO

RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS,

inscrita no CNPJ sob o n.07.368.721/0001-06, com sede à Rua dos Veranistas,
222-B, Centro, CEP 89883-000, Município de Águas de Chapecó, Estado de

Q

Santa Catarina, através de seu representante legal, vem solicitar a essa Secretaria, o
Assentimento

a "EXPLORAÇÃO

Prévio para

COMUNITÁRIA NA CIDADE

DE

ÁGUAS

DE

DO SERVIÇO
CHAPECÓ,

DE RADIODIFUSÃO
ESTADO

DE

SANTA

CATARINA".
CANAL: 285, FREQÜÊNCIA 104,9MHz.
A solicitação deve-se ao fato do Município de Águas de Chapecó/SC, se encontrar
dentro da Faixa de Fronteira.

~ t :;.V!ÇO

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

CO~Ir ~R.- ~ ~

Águas de Chapecó/SC, 26 de j

• '

.

- :Y

{~~-;.fgJ~<]

RONALDO GUILHERME ZEFERINO
CPF 630.924.099-49
Presidente
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~ua Porto União, no 706 , SI 03·····································
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Comprovante de Inscrição e de Situ ... quinta-feira, 3 de novembro de 2011
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

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

I

07.368.721 /0001..{)6
MATRIZ

r

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
CADASTRAL

SITUAÇÃOIIDATADEABERTURA

I

10105/2005

~~~'~IO~M~E~EM~P~R~E~SA~R;IA~L======================================================================~l
SSOCIACAO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS

I

T iTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM E DE FANTASIA)

********

l

CÓDI GO E DESCR IÇÃO DA ATIVI DADE ECONÓMICA PRINCIPAL

94.30-8..()0 -Ativ idades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATI VI DAD ES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-ô..QO- Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5..()0 -Atividades associativas não especificadas anteriormente

I

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA

I

399-9 -ASSOCIACAO PRIVADA

II._~-~-~-~R_O_
~C=E~P============~~~B:A:IR~R=O~/D:IS:TR~IT~O~============~ IMUNICiPIO
LOGRADCURO

R DOS VERANISTAS

89.8S3..{)00

_ CENTRO

_.I

I COMPLEMENTO

AGUAS DE CHAPECO

SITUAÇÃO CADASTRAL

II

I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

L..:...:A~T:.:IV~A.:___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___J_

10/05/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

)

I

' "ITUAÇÃO ESPECIAL
'llt*****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.
SE~V!ÇO

Emitido no dia 0311112011 às 17:27:30 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS IL
ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE SÃO CARLOS

C!lltaria de ~ourdes OOeyer
Üfi ciala do Registro de Imóveis e Hipotecas

da Cor.>.arca de São Carl os - SC

C' E R TID.Ão-,
-- -- -Certifico que as folhas 067 , Livro

A- 05, sob número 567 , de Registro de

Socie~

des e Pessoas Jurídicas , foi registrado hoje
dia 04 de maio de 2005 , o Estatuto da .ASSOC..I
AÇÃO RÁDIO· CONID1UT.ARI.A SOM DAS TERlVlAS , do 1'411.

nicijd.ode

ÁGUAS

DE

CH.APECó SC .*

O referido é verdade e
São Carlos , 04 de maio de 2 ·

R-{IJJHJ

(.A .&}JJ.

I!Iari;f~d~- Lourdes Me~y~e~r+---;.-

ESTATUTO
Das Finalidades e da Duração:
Art. 1°. A Associação Rádio Comunitária Som das Termas , com sede em
Águas de Chapecó- SC, é constituída com as seguintes finalidades : defender
a democratização dos meios de comunicação em geral, em especial a criação
e manutenção de "Rádios Livres Comunitárias" de baixa potência (até 50
watts); desenvolver atividades sócio-culturais, visando à melhoria das
condições sócio-econômicas e culturais da coletividade em que estiver
inserida.
I - É indeterminado o tempo de duração da Associação;
li- A Associação não tem fins lucrativos.
Art. 2°. São prerrogativas da Associação :
a. Promover atividades educacionais e de formação geral;
b. Incentivar comportamento de participação, organização e solidariedade ,
criando e estimulando para este fim , atividades, movimentos e
organismos ;
c. Divulgar resultados de pesquisas, estudos, experíê,ncias educativas e
avaliações ;
d. Manter convênios ou associar-se a entidades similares_ ara a prestação
d~ serviços de acessórios ;
. .
. . , ~RVIÇ9}ú!UOO ~EDf~~e. Divulgar e promover as suas at1v1dades e f1nalidad ~Wh,~.
constituição de órgãos de imprensa e radiodifusão ; COHF~RF r.~ . Otyt •IN-f. Definir contribuições aos associados;
g. Cobrar mensalidades , cujos valores serão estabel idastp~ r~~Jl9 bléia
geral;
h. Prestar serviços compatíveis com suas finalidades com o fim e
arrecadar fundos para a manutenção da sociedad --:;-:;-:._ ::.:. . ~~ -. ~·-~ ::· ;,
i. Administrar os fundos arrecadados , aplicando-os no sentido de alcançar
os objetivos da sociedade .

Art . 3°. Dos associados, seus direitos e deveres:
Podem filiar-se à Associação todas as pessoas físicas, maiores de dezoito
anos , que têm atividades ou queiram ter, ligadas a área da cultura e da
comunicação, ou que desejarem ter vínculos associativos com esta entidade.
§ 1a - Pessoas físicas, menores de dezoito e maiores de dezesseis anos
poderão associar-se na categoria de colaboradores , contribuindo para a
Associação, com direito a voz, mas não a voto.
§ 2°- Pessoas jurídicas podem associar-se como colaboradoras, contribuindo
para Associação, com direito a voz e não a voto.
:1 ~§ 3°- Somente serão aceitos como associados , os interessados que forem
~~ (
apresentados por um associado .

o

o
l
I

... .·i/

•

.J

Art . 4°. São deveres do associado :
a.
b.
c.
d.

Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto ;
Comparecer às assembléias convocadas;
Votar por ocasião das eleições;
Pagar em dia as mensalidades fixadas pelas assembléias gerais.

Art. 5°. São direitos dos associados:
a. Votar e ser votado em qualquer administração ;
b. Gozar dos benefícios oferecidos desta sociedade , na forma prevista
neste estatuto;
c. Recorrer a Assembléia Geral contra ato lesivo ao seu direito;
d. Parágrafo único- Os membros da associação, não respondem , nem
subsidiariamente, pelas obrigações sociais .

Dos Órgãos Constitutivos:
Art. 6° São órgãos constitutivos da associação beneficente:
a. Assembléia Geral ;
b. Diretoria;
c. Conselho Fiscal.

Art. 7°. A Assembléia Geral é o órgão máximo e soberano da associação .
I - É constituída pelos seus sócios, no gozo de seus direitos . ,
11- Reunir-se-á extraordinariamente, quando convocada peló' Pr~ idente, pela
maioria simples da Diretoria ou requerimento de 1O% dos associádos que
especificarão os motivos da convocação.
·ai~ '
Parágrafo único- Quando a Assembléia for convocada pelos as.s
pela maioria da diretoria, vencido presidente, este deverá convoc -I~WGmtJ..."
de três dias, contados da data de entrega do requerimento . Se o ~~o ~ti-:;~
não convocar a Assembléia , fá-lo-ão aqueles que deliberarem po sua

._,_leU

realização.

~ JUL

10;3

Art. 8°. As Assembléias Gerais decidirão por maioria dos tos
::;:-" ,;:::.: ;:- :-.
presentes, sendo proibido o voto por procuração. Funcionará em ·.
convocação, com a presença mínima de cinqüenta por cento mais um dos
associados e, em segunda convocação , meia hora após a primeira , com
qualquer número de associados presentes.

Art. go Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações que
envolvam:
a. Eleições da Diretoria e Conselho Fiscal ;
b. Previsão orçamentária e aprovação de contas ;

o

.,

o

'·
: ;..'

,·

•

c. Julgamento dos atos da diretoria que impliquem na aplicação de
penalidades .
Art. 1O. As Assembléias Gerais Ordinárias são as de previsões
orçamentárias e as de prestações de contas, sendo ambas anuais e
obrigatórias .
Art. 11 . As Assembléias Gerais serão realizadas mediante edital publicado
com antecedência mínima de oito dias, em jornais de grande circulação na
região , sendo notificados os associados fundadores por escrito .
Art. 12. Compete à Assembléia Geral:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Decidir em última e definitiva instância;
Eleger a Diretoria;
Reformular os estatutos;
Aprovar o regimento interno;
Aprovar o balanço e as contas do exercício anterior;
Analisar e definir o planejamento de trabalho do período seguinte.

Art. 13. A Diretoria será composta de seis membros, eleitos pelos sócios e
atuará colegiadamente nas decisões.
Art. 14. Compete à Diretoria:
a. Dirigir a Associação de acordo com o presente Estatuto, administrar o
patrimônio social, promovendo o bem geral dos associados· _
.
· ~ t:Ot: :;.
b. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e dem
Assembléia Geral;
IIWt*io das~. ,~
c. Reunir-se ordinariamente a cada três meses e extr
â~~~~ltt.quando houver convocação da maioria da diretoria;
d. Promover e incentivar a criação de departamentos om fJ~ãillldED~3
assessorar as atividades da entidade; ·

rl,

Parágrafo único -As decisões da diretoria deverão
r.t~~·as pela
maioria dos votos, com a participação garantida da maioria simples de
seus membros.
Art. 15. Compete ao presidente :
a.
b.
c.
d.

•

.
.

Representar a Associação em juízo e fora dele;
Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
Convocar e instalar as Assembléias Gerais;
Ordenar as despesas autorizadas e, com o tesoureiro, assinar cheques

r

:J

VJf-

e documentos contábeis;
~ ~~ r 'I'J\\~{,
e. Organizar relatórios das ocorrências do ano anterior, apresentando-os à 1\ ,.,
.J) ·.~
Assembléia Geral Ordinária obrigatória de previsões orçamentárias e
·
~ c,Q; :;v~r::.rfí
0
prestações de contas . O relatório deverá conter os principais eventos do
. < f? o,"'<:>
exercício, relação dos associados e balanço de exercício financeiro;
~i'o~V:Jrt'
f. Juntamente com o tesoureiro, abrir e manter contas bancárias.
<~· . u

,v

A,'

o

.• .! •. ~~, .~· v.:,·•'~ ç

.... -· .·,.. ,. Jt,b · ···.,.;·~

-~·r.,,

..: · ~ , ,,... •.~ .:'

o

.

I

Art. 16. Compete ao vice-presidente:
Substituir o presidente no seu impedimento.
Art. 17. Compete ao secretário :
a. Redigir e manter a descrição em dia das atas das Assembléias Gerais e
das reuniões da diretoria;
b. Redigir as correspondências da Associação;
c. Manter e ter sob guarda o arquivo da Associação;
d. Dirigir e supervisionar todo o trabalho da Secretaria.
Art. 18. Compete ao vice-secretário :
Substituir o secretário no seu impedimento.
Art. 19. Compete ao tesoureiro:
a. Zelar pelo patrimônio da sociedade;
b. Manter em contas bancárias, juntamente com o presiderfte, os valores
da Associação, podendo aplicá-los, ouvida a Diretoria;
c. Assinar, com o presidente, os cheques;
d. Efetuar pagamentos autorizados e recebimentos;
e. Supervisionar o trabalho da tesouraria e contabilidade ;
f. Apresenta, ao Conselho Fiscal, balancetes semestrais e balanço anual.
Art. 20. Compete ao vice-tesoureiro:
Substituir o tesoureiro no seu impedimento.

1'~'-u-.,~ ··~

~-~,~·-·
o.~'~l'i

CONF :R~=' r~

Art. 21 . Ao Conselho Fiscal, que será composto de três m . mbrol ~tm;J0 :3
suplentes, compete:
:\
a. Visar toda a documentação contábil da entidade, fiscaliza.ndÓ~a; · ·
b. Emitir parecer sobre a previsão orçamentária e sobre o balanço anual;
c. Opinar sobre as despesas extraordinárias e sobre os balancetes
semestrais .

Do Processo Eleitoral:
Art. 22. As eleições para a Diretoria e o Conselho Fiscal realizar-se-ão de
dois em dois anos, por chapa completa de candidatos, pela Assembléia Geral
Ordinária, podendo seus membros ser reeleitos.
Art. 23. As eleições para Diretoria serão convocadas por edital, com
antecedência mínima de quinze dias do término do mandato da Diretoria.
Deverão ser registradas na secretaria da entidade as chapas concorrentes, até
o momento da eleição.

~

o

.,,
,:."' ' ."'

/
< .

.

,, I

o

Art. 24 . Pode ser eleito para qualquer cargo todo o associado quite com as
obrigações sociais e com pelo menos quatro meses de associação.
Parágrafo único- A votação se fará na sede da entidade .
Art. 25. O processo eleitoral poderá ser acompanhado e fiscalizado por
um representante de cada chapa , indicado pelos encabeçadores das mesmas
para cada urna.
Art. 26 . A apuração será feita imediatamente após a eleição. A mesa
apuradora será constituída po r um membro indicado pelo encabeçador de cada
chapa.
Art. 27 . Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de
votos válidos .

Do Patrimônio da Associação:

Art. 28. O patrimônio da Associação será constituído :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Das contribuições dos associados ;
Da arrecadação feita pela entidade;
Das doações e legados;
Dos bens e valores adquiridos e suas possíveis rendas;
Dos aluguéis de imóveis e juros de títulos ou depósitos;
Das vendas auferidas com prestações de serviços ou assessoria

Parágrafo único -A Assembléia poderá impor aos associados somente a
contribuição relativa às mensalidades .
Art . 29. Os bens imóveis poderão ser alienados mediante prévia autorização
de Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim .
Art. 30 . Em caso de dissolução, qualquer que seja a causa, os bens da
Associação deverão ser destinados a outra entidade que propugna em seu
estatuto a mesma finalidade desta Associação .
Art. 31 . Poderá a Associação manter atividades comerciais, industriais e
prestação de serviços, desde que os rendimentos auferidos destas atividades
sejam destinados exclusivamente à realização de seus objetivos e fins sociais .
Art. 32. Perderão o mandato os membros da diretoria que incorrerem em :
a. Malversação ou dilapidação do patrimônio social;
b. Grave violação deste Estatuto;
c. Abandono de cargo, assim considerado a ausência não justificada em
três reuniões consecutivas;
d. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo da
Associação.
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Parág rafo único -A perda do ma ndato será declarada pala Assembléia
Geral, assegurando-se ao acusado o amplo direito de defesa .
Art . 33 . Em caso de destituição ou renú ncia de qualquer memb ro da
Diretoria efetiva ou Conselho Fiscal , o cargo será preenchido pelos su plentes .
Art. 34. Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e do Conselho Fiscal e
respectivos suplentes , o secretário renunciante convocará Assembléia Geral
que elegerá comissão eleitoral de cinco membros, que administrarão a
entidade , e fará realizar nova eleição no prazo de sessenta dias .
§ 1°. Se o secretário não o fizer , qualquer sócio o poderá fazê-lo .
§ 2°. A Diretoria e o Conselho Fiscal eleitos nestas condições completarão o
mandato dos renunciantes.

Das Pen alidades:
Art. 35. Estará sujeito às penas aqui previstas o associado que incorrer nas
seguintes faltas:
a. Grave violação do Estatuto;
b. Atitudes que contrariem decisões da Assembléia;
c. Difamação da Associação ou da sua Diretoria.
Art. 36. As penas serão aplicadas pela Diretoria e poderão consti
a. Advertência por escrito ;
b. Suspensão de até dois anos;
c. Eliminação do quadro social.
Parágrafo único -Aos acusados será assegurada prévia e ampla defesa,
cabendo-lhes recurso em última instância à Assembléia Geral.
Art. 37. A Associação poderá ser dissolvida , mediante Assembléia Geral
convocada para este fim, com a presença da maioria absoluta dos associados.
Art. 38. O presente Estatuto só poderá ser reformado por Assembléia Geral
especialmente convocada para este fim , por maioria de dois terços dos
presentes.
Disposição Transitória:
Art. 39. A Diretoria eleita na Assembléia de Fundação da Associação terá
mandato de seis meses, devendo, antes de seu término, encam inhar o
processo eleitoral nos termos deste Estatuto.
A comissão provisória, seguindo a reunião apresentou a seguinte chapa
para compor diretoria executiva :
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Presidente:

Ladimir Alves de Oliveira

Vice-Presidente:

João Camargo Gonçalves

Secretário :

Leonir José Alves de Oliveira

Vice-Secretário:

João Ataides Chaves

Tesoureiro:

Lino Alves de Oliveira

Vice-Tesoureiro:

Sérgio Antônio Morais

Diretor:

Ladimir Ribeiro

Conselho Comunitário Efetivo

Nair Alves de Oliveira
lvone Gonçalves
Miguel Vargas
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Marciano Follmann
Nilson Mario Schw rtz
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Suplen,tes
Roque Rodrigues

Conselho Fiscal Efetivo

Marciano Carlos Schunemann
Rosani Alves de Oliveira
Elenir Alves

Suplentes
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Pedro Lauri Kroth
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ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMA
Rua dos Veranistas, 222-8 , Centro, CEP 89883-000
Águas de Chapecó - SC

I

-

PRIMEIRA AL TERAÇAO DO ESTATUTO SOCIAL
I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS

Art.1°- A ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS , é uma entidade
de direito privado , sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de caráter cu ltural e
social , de gestão comunitária, · composta por número ilimitado de associados e
constitu ída pela união de moradores e representantes de entidades da comun idade
atendida , para fins não econômicos , com foro na Coma rca de São Carlos e sede no
Municíp io de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, sita à Rua dos Veranistas ,
222-8 , Centro, CEP 89~83-000 , fundada em 22 ·de abril de dois mil e cinco
(22/04/2005).
Parágrafo Único - A Entidade reger-se-á pelas disposições deste estatuto e pelas leis
vigentes no território nacional.
Art.2°- A ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS tem por objetivo
EXECUTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA, bem como:
I - beneficiar a comunidade com vistas a :
a) Dar oportunidade a difusão de ideias, elem_entos de cultura, tradições e hábitos
sociais da comunidade;
b) oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer,
a cultura e o convívio social ;
· .
.
•
c) prestar serviços de, ~tilidade pública , integ rando:.se aos -~ ~s civil ,
sempre que necessano;
.
C<JF..RF r~ 0 ~
d) contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas e atuação él ós j~n listas
e radialistas, de confo rmidade com a legislação profissio I vi~ ~ t~Ul
e) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do dir 1to de~ press:ao da forma
mais acessível possível.
. ·_.
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li - respeitar e atender aos seguintes princípios:
a) preferência das final idades educativas , artísticas, culturais e informativas em
benefício do desenvolvimento geral da comunidade ;
b) promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da integ ração
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 ;

§ 1° É vedado o proselitismo de qualquer natureza , assim como qualquer discriminação
política , filosófica, racial , relig iosa, sexual , de gênero ou de qualquer natureza na
admissão dos associados ;

§3° Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões sobre
quaisquer assuntos abordados na programação da emissora , bem como manifestar
idéias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações, devendo apenas
observar o momento adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido
encaminhado à direção responsável pela Rádio Comunitária .
Art. 3° - Os dirigentes e associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente,
pelas obrigações contraídas pela Entidade, ressalvados os casos em que os dirigentes
responderão por comprovada culpa no desempenho de suas funções.
Art.4°- A receita da Entidade será utilizada, única e exclusivamente, para a consecução
de suas finalidades institucionais e não será admitida a remuneração de seus
dirigentes pelo exercício de suas funções, bem como a distribuição de lucros (sobras),
dividendos, vantagens ou bonificações a qualquer dos seus associados ou dirigentes .
11 - DOS ASSOCIADOS

Art. 5° - Serão admitidos como associados as pessoas físicas e jurídicas que tenham
preenchido formulário próprio e empossadas em Assembléia Geral , com residência ou
sede neste Município, desde que se comprometam a respeitar e cumprir as disposições
deste Estatuto .
Art. 6° -A Entidade será composta pelas seguintes categorias de associado,s:
a) Fundadores, formada por todos aqueles que assinaram a ata de fundação.
b) Contribuintes ou Efetivos, os que se inscreveram após o el)cer:ramento do
livro de fundação e mantenham suas contribuições e participações e'm dia; e,
c) Honorários, cidadãos que prestaram ou ainda prestam relevantes serviços à
associação ou à comunidade, ao município e ao estado.
§1°- O quadro de pessoal será constituído de, ao menos , dois t ~ ~~@td.or s
,..,..,._,_ ldall·~- up.,
brasileiros.
VVIV~F r.~
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Art. 7°- As contribuições dos associados serão reguladas em As em~·· a.M_et~~
Art. 8°- São direitos dos associados:
·.
a) O direito de voto e de concorrer às eleições, podendo s
. ta os para car os
diretivos, desde que atendam· ao disposto no §2° do art. 13 e estejam em dia com
sua obrigações;
· .. ·
b) Utilizar-se de todos os serviços da associação e participar de suas atividades e
promoções;
c) Propor por escrito ou verbalmente à Diretoria, quaisquer medidas de provento p~ua
a Associação ;
d) Recorrer dos atos da diretoria, quando os julgar prejudiciais aos seus direitos; e,
e) Requerer informações sobre os assuntos que lhe digam respeito e solicitar
esclarecimento sobre as atividades da Associação.
Art. 9° - São deveres dos associados:
a) Acatar os atos da Assembléia Geral e da diretoria;
2

b)
c)
d)
e)
f)

Obedecer ao estatuto da entidade;
Participar e colaborar nas iniciativas da entidade;
Desenvolver o espírito de cooperação e unidade no seio da Associação;
Reembolsar a Associação dos prejuízos causados aos seus pertences patrimoniais ;
Comparecer em reuniões, quando convidado pela diretoria e Assembléias
convocadas, acatando suas determinações , quando das mesmas forem aprovadas
pela maioria absoluta dos associados presentes ;
g) Manter sua contribuição em dia , conforme estipulado pela Assembléia Geral;
h) Desenvolver qualquer'tipo de trabalho comunitário , de forma voluntária ; e,
i) Colaborar com fins de angariar fundos para a Associação.
Art. 10° - São passíveis de punição temporária ou de exclusão definitiva do quadro
social , havendo justa causa, os associados que infringirem este estatuto , desde que
sua transgressão seja indicada niédiante requerimento dirigido a diretoria que , frente a
procedência da solicitação, deverá submetê-la à Assembléia Geral , convocada
especialmente para este fim, para deliberação fun.damentada, assegurado o amplo
direito de defesa do associado em questão.
Parágrafo único -O Associado que manifestar interesse em demitir-se ou excluir-se de
algum dos cargos que ocupa, ou mesmo da qualidade Associado, este deve formalizar
por escrito a sua solicitação dirigida a diretoria da Entidade.
111 - DOS ORGÃOS E DE SEU FUNCIONAMENTO
Art. 11° -A Associação exercerá suas funções através dos seguintes órgãos:
a) Assembléia Geral;
, · ~~ • .
b) Diretoria;e,
· ~d&s~F.~ .
c) Conselho Comunitário.
~~~o~.

Art. 12° - A ASSEMBLÉIA GERAL, órgão máximo de deliberação da~
· . ~odUª®cy será
composta por seus associados, e ocorrerá ordinariamente a
d ano , no último
sábado do mês de novembro para avaliação e prestação· de ont s da Diretoria,
discussão e aprovação de planos , projetos e assuntos gerais. Dev ra _~· rdinariamente
ocorrer a cada 4 anos para eleição da Diretoria e do Conselho · Comunitário e
extraordinariamente poderá ser convocada para destituição dos dirigentes e alteração
estatutária, respeitando-se o disposto no § 1°.
-

§ 1° - A ASSEMBLÉIA GERAL poderá ser convocada extraordinariamente pela maioria
da diretoria, por um terço dos associados fundadores ou , no mínimo, um · quinto dos
associados, para discussão e decisão relativa a assuntos de interesse geral. Quando a
deliberação se relacionar a destituição de dirigentes ou alteração estatutária será
exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia especialmente
convocada para esse fim , não podendo ela deliberar, em primeira convocação, 'sem a
maioria absoluta dos associados, ou com pelo menos de um terço nas convocações
seguintes.
§2°- A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de oito dias, através de
edital ou comunicado afixado na sede da Associação e estúdio, bem como na sede das
entidades que compõem o Conselho Comunitário e com divulgação através de pelo
menos quatro chamadas diárias durante a programação da emissora , devendo conter
data, hora , local e pauta da reunião.
3

§4° - A ASSEMBLÉ IA GERAL co nvocada para fin s e leitorais, alienação de ben s
imóveis ou móveis ou extinção da entidade , deverá ser convocada com trinta dias de
antecedência e, deliberará conforme este estatuto , mediante voto dos associados em
dia com suas obrigações sociais filiados a pelo menos seis meses , respeitadas as
disposições do §1 °, Art. 12°.
§5° - As decisões da ASSEMB.LÉIA GERAL obrigam todos os Associados , mesmo os
discordantes ou ausentes.
··
Art. 13° - A Diretoria da Associação, órgão executivo e administrativo , será composta
por um Presidente, Vice-Presidente , Secretário, Tesou reiro e Diretor Administrativo ,
eleitos em Assembléia Geral para um mandato de 4 anos , permitida a reeleição .

- - - - - ..

- -·----- ---- ---

-- .

§1 °- A Diretoria da Associação poderá ser substituída, para finalização do mandato, no
todo ou em parte, mediante decisão em Assembléia Geral , respeitadas_as disposições
do §1°, Art. 12°.
§2° - A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa da entidade caberão
sempre a brasilei ros natos ou natu ralizados há mais de 1O (dez) anos e maiores de 18
anos ou emancipados, cujas residências sejam situadas na área . da comunidade
atendida e ainda , tais dirigentes não poderão estar no exercício de mandato eletivo que
lhes assegure imunidade parlamentar ou função da qual decorra foro especial.
Art. 14°- São atribuições:
I ) Da Diretoria :
a) Administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da e
KIBtii; •
b) Convocar as reuniões e Assembléias Gerais;
-~ ~- F.Ot •
c) Rep resentar a Associação em atos públicos ou internos. ~F r.~ o Co~.
d) Realizar todos atos necessários ao desenvolvimento da Ass ciação.
·
e) Apresentar relatório anual a Assembléia Geral, acerca do ala~ R.tát ~ nial o
Relatório de Atividades;
f) Prestar as contas ao final de cada exercício financeiro.
g) Desenvolver e promover o intercâmbio com a comunidade e- ntiéi des afins
h) Criar e instalar serviços e Departamentos para a realização e desenvolvimentos das
finalidades da entidade ;
i) Alienar, decidir sobre aquisição e constituir ônus sobre bens móveis e imóveis
mediante autorização da Assembléia Geral ;

11) De cada dirigente :
a) Com pete ao Presidente: Administrar e representa r ativa ou passivamente,
juridicamente ou extrajudicialmente a Associação ; Movimentar conta bancária
conjunta da entidade, assinar juntamente com o tesoureiro as obrigações
financeiras, cheques , balanços, contratos , ajustes ou convênios de interesse da
associação; Convocar e Presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da
diretoria e Assemblé ia Geral; Contratar e demitir funcioná rios , após , parecer e
aprovação da Diretoria ; Realizar todos os atos atinentes ao seu cargo e ao fiel
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cumprimento dos objetivos da Associação ; Cumprir e divul~~f.?~
fS o• ."4':~
da Associação; Votar e deter o voto de desempate nas deliberações da ~
:o
e em Assemblé ia Geral; Praticar todos os atos necessários à administração da
entidade , organ izar seus serviços e Departamentos; e, Participar e presidir às
reuniões do Conselho Comunitário.
Compete ao Vice-Presidente: Auxiliar o presidente em todas as suas
competências; e, Substituir o presidente nas suas ausências e/ou impedimentos.
Compete ao Secretário: Realizar todos os serviços atinentes ao funcionamento
da secretaria, organizando fichários, cadastramento de associados , secretariar
as reuniões da diretoria, lavrar as atas , ter sob sua guarda os livros , atas e
pareceres da entidade, bem como todos os documentos relativos a secretaria; e,
Organizar relatório anual das atividades e encaminhar toda a correspondência
da entidade e associados.
Compete ao Tesoureiro: Assinar, ju.ntamente com o Presidente, as obrigações
mercantis, cheques, balanços e documentos que importem em responsabilidade
financeira ou patrimonial da associação; Promover a arrecadação e
contabilização das contribuições dos associados e demais receitas; e, Controlar
os recursos, receitas e despesas da Associação, prestando contas das
atividades financeiras na Assembléia Geral Anual.
Compete ao Diretor Administrativo: Auxiliar na administração da Associação ;
e, difundir e propagar os objetivos da Associação entre a comunidade e
associados .

Art. 15° - O Conselho Comunitário, eleito em Assembléia Geral para màndato igual ao
da Diretoria , será composto por, no mínimo, cinco pessoas representantes de
entidades da comunidade local, tais como associações · de da_sse; beneméritas,
religiosas ou de moradores, desde que legalmente instituídas, com: o objetivo de
acompanhar a programação da em1ssora, com vista ao atendimento do interesse
exclusivo da comunidade.

§1 °- O Conselho Comun itário deverá organizar-se através de seu regimento interno e
cumprirá as atribuições definidas pela · legislação vigente s~br€):: 9 serviço de
radiodifusão comunitária, devendo periodicamente elaboJ
elat6rio resumido
contendo a descrição da grade de programação , bem como sua ~~ ·~:n.. .
~
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§2° - O Conselho Comunitário será constituído somente ap' ~~~ti elo
Ministério das Comunicações para exploração do :erviço dera iodif~~~&frt/:3 nitári .

'f

IV - DAS ELEIÇOES
Art. 16°- As chapas para a diretoria estarão aptas, se entregu
.é:-Jrês dias ante da
Assembléia Geral de eleição , por requerimento a Comissão eleitoral, acompanhad de
nominata completa e pelo devido expresso consentimento; de seus membros bem como
do referendum de, no mínimo , um décimo de associados aRtos a votar.

•

§1°- É vedada a participação de associados em mais de um~ chapa , bem como o voto
•

cumulativo ou por procuração .
§2° - A diretoria será formada pela chapa que alcançar a ma1ona dos votos ou de
acordo com a proporcionalidade dos votos obtidos por ct_da chapa , desde que obtido o
mínimo de vinte por cento dos votos validos totalizados n~ processo eleitoral. A escolha
do critério para contagem será decidida no início da ASSEMBLÉIA GERAL.
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V - DA PROGRAMAÇÃO
Art. 17° - A programação da emissora , deverá respeitar todos os princípios e normas
dispostas na legislação vigente no território nacional sobre radiodifusão comunitária .
Parágrafo único - Será vedada a transferência da outorga e a formação de redes,
excetuadas as situações de guerra, calamidade pública, epidemias e as transmissões
obrigatórias dos Poderes Executivo, Jud iciário e Legislativo, definidas em leis . Também
será vedada a cessão ou arrendamento da emissora do Serviço de Radiodifusão
Comunitária ou de horários de sua programação .

VI- DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO
Art. 18° - O Patrimônio e Receita da Associação será composto pelas contribuições
sociais definidas pela Assembléia Geral , pelas doações, auxílios e subvenções, pelos
bens móveis ou imóveis , pelas rendas e juros de depósitos bancários e aplicação
financeira, pelos saldos de exercícios financeiros anteriores transferidos para a conta
patrimon ial , por valores advindos de suas atividades comunitárias, bém como por
aqueles decorrentes do patrocínio sob forma de apoio cu ltu ral.

§1°- Toda receita ou despesa deverá ser aprovada pela diretoria e nenhum·..rriembro de
seu quadro diretivo será remunerado.

§2° - A prestação de contas deverá obedecer aos princ1p1os da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência . Adotará
práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de
forma individual ou coletiva , de benefícios ou vantagens pessoais, em ~ecorrência da
participação no respectivo processo decisório, dando-se publicidade, por qualquer meio
eficaz, no encerramento do exercício fiscal, apresentação do relatório de ,atividades e
das demonstrações fi nanceiras da entidade, sendo levados, o ' ino da gestão , à
Assembléia Geral para aprovação .
, ~~ . Fl! ..
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§3° - A data de fechamento do exercício fiscal se dá no · d' ~rmf ~lf,CWêf~ s de
dezembro de cada ano (31/12).
1 ~Ul . zn:3 ·
VIl- DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DI
OLUÇ
Art. 19° - Este estatuto poderá ser reformado, no todo
~- rn arte com · rev1a
autorização da Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional e 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. 20° - A Associação será dissolvida por deliberação fundamentada da Diretoria,
segundo decisão da Assembléia Geral convocada especialmente para este fim ,
obedecendo à votação os mesmos critérios estabelecidos no artigo anterior, quando se
verificar, alternativamente:
1.
A impossibilidade ou inutilidade de sua mantença; e,
ii. Nocividade e/ou ilicitude de seu objeto.
Parágrafo único - O remanescente de seu patrimônio líquido, será destinado a entidade
de fins não econôm icos congênere , definida em Assemb léia Geral.
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VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21°- Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela diretoria,
a ASSEMBLÉIA GERAL, pelo associado que se achar prejudicado.
Art. 22° - O presente estatuto foi aprovado na ASSEMBLÉIA GERAL de 17/06/2011 e
entra em vigor na data de sua averbação no cartório de pessoas jurídicas tornando
expressamente revogadas as disposições anteriores .
Águas de Chapecó/SC, 17 de junho de 2011.
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Ata 01/05
Associação Rádio Comunitária Som das Termas FM
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Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, às 19 :00 horas,
reuniram-se nas dependências do Salão Comunitário do Bairro Novo Horizonte, sito a
Rua Aquiles Soldatelli, S/N, nesta cidade de Águas de Chapecó, o Sr. Leonir José Alves
de Oliveira, Sr. Nilson Mario Schwertz, Sr. João Ataides Chaves, Sr. Sidimar Pedro
Câmara, Sr. Silvério Canepelle, Sr. Pedro Lauri Kroth, Sra. Rosmeria Alves de Oliveira,
Sr. Roque Rodrigues, Sr. Ladimir Ribeiro, Sr. Mauri Follmann, Sr. Miguel Vargas, Sra
Ivone Gonçalves, Sr, Lino Alves de Oliveira, Sra Elenir Alves, João Camargo
Gonçalves, Sr. Sergio Antonio Morais, Sra. Nair Alves de Oliveira, Sr. Marciano Carlos
Schunemann, Sr. Lademir Alves de Oliveira e a Sra. Rosani Alves de Oliveira, todos
com interesse pela criação da Rádio Comunitária, desta forma ficou constituída a
Associação, no andamento dos trabalhos manifestou-se o Sr. Leonir Alves de Oliveira,
para que de forma democrática se faça à eleição da Diretória Executiva, diante de várias
observações e exclamações apresentou-se a seguinte chapa, aprovada por todos os
presentes; ...?residente o Sr. Lademir Alves de Oliveira, Vice-Presidente o Sr. João
Camargo Gonçalves, Primeiro Secretário Sr. Leonir Jose Alves de Oliveira, Segundo
.Secretário 'Sr. Joã; · Ataides Chaves, Tesoureiro Sr. Lino Alves de Oliveira, Vice. ·tesourei~o . Sr'... Sergio Antonio Morais, Diretor Geral Sr. Ladimir Ribeiro, Conselho
Comunitário Efetivo Sra. Nair Alves de Oliveira, Sra. Ivone 'Gonçalves, Sr. Miguel
Vargas, Sr. Marciano Follmann, Sr. Nilson Mario Schwe[l:z, · Suplente do Conselho
Comunitário o Sra Rosmeria Alves de Oliveira, Conselho físcal Efetivo Sr. Roque
Rodi.-igues, Sr. Marciano Carlos Schunemann e Sra Rosane Alves de Oliveira, Suplente
Sra Elenir' Alves e Sr. Pedro Lauri Kroth. Seguindo a ordem, o
detenninou que seja elaborado um estatuto para fins de registrO da As o~
E~ ··
Comunitária Som das Termas e marcou a próxima retmião para aprov ~..R~~~ ~~.
para o dia vinte e nove de abril de dois mil e cinco as 17:00 horas n mesmo local.
·
Tendo encerado o conte~do da pauta do dia, o Sr. Presidente agra~ece a prep~1ÇJUfaz0:3
todos, e encerrou a reumão da qual ·~.avrou-se a presente ata que vm ass nada ~ toClos
os presentes.
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Ata 03/05- Assembléia Geral Extraordinária

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, às 19:00 horas,
reuniram-se nas dependências do Salão Comunitário do Bairro Novo Horizonte, sito a
Rua Aquiles Soldatelli, S/N, nesta cidade de Águas de Chapecó, os membros da
Diretória Executiva como também os demais sócios, e pessoas colaboradoras para
__êllreciação e aprovação do Estatuto, que dá fundamentação a Associação Rádio
Comunitária Som das Termas FM - Águas de Chapecó - SC. Abrindo a sessão, o Sr.
Presidente Lademir Alves de Oliveira deu as boas vindas a todos e convidou os demais
membros da executiva para comparecer a mesa. Desta forma esclareceu o Sr. Lademir
Alves de Oliveira dos objetivos e interesses da Associação previstas no Estatuto,
também informou do valor estimulado para a montagem e operação da Rádio
Comunitária que deverá girar em torno de R$ 4.500,00. Prosseguindo com o uso da
palavra o Sr. Lademir Alves de Oliveira leu o Estatuto na integra e depois de comentado
entre os presentes, foi aprovado por unanimidade pela Diretoria Executiva e demais
sócios, solicitou o Sr Lademir Alves de Oliveira para o Secretário que faça o Registro e
providencie a inscrição no CNPJ junto a Secretária de Receita Federal. Desta forma
agradeceu a presença de todos os presentes, e encerrou a Assembléia da qual lavrou-se a
presente ata que vai assinada por todos .
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1. DATA HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Aos dezessete dias do mês junho de dois mil e

onze, às 08h30min, em segunda convocação, na sede do Município de Águas de Chapecó, comarca
de São Carlos, Estado de Santa Catarina, sita à Rua Aquiles Soldatelli, s/n, Bairro Novo Horizonte.
2. CONVOCACÃO PRÉVIA: A convocação da presente Assembléia Geral foi realizada conforme
determina Artigo 11 o do Estatuto Social e através de edital afixado na sede da Associação. 3.
QUORUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO: Compareceu a Assembléia Geral
Extraordinária os associados da Entidade os quais assinaram a competente lista de presença. 4.
MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente: RONALDO GUILHERME ZEFERINO;
Secretário "ad-hoc" - JÚLIO ALBERTO MARCHIORO. 5. ORDEM DO DIA: Assembléia Geral
Extraordinária: Item I - Apreciar, homologar ou não o Relatório Anual da Diretoria as contas e as
Demonstrações Contábeis referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 O e
aprovar a programação anual para o exercício seguinte. Item 11 - Reformulação do Estatuto Social.
Item III - Eleger e dar posse aos membros da Diretoria para o próximo mandato que irá expirar em
17/06/2015. Item IV - Alteração do endereço da sede da entidade. Item V - Outros Asstmtos de
Interesse da Associação. 6. DELIBERAÇÕES: Item I- O Presidente da Diretoria fez um breve
relato sobre o Relatório Anual e da situação financeira da Associação, principalmente no que se
refere ao pédído de autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Cmmmitária junto ao
Ministério . Jdas Comunicações. Após o relato foram aprovados pelos presentes todos os
procedimento_ê executados. Item 11 - O Sr. Presidente explicou que os motivos da reformulação do
estatuto social: era a sua adequação ao novo código civil e tan1bém pela necessidade de se agilizar e
dinamizar a estrutura administrativa da entidade. Logo em seguida distribuiu cópias do estatuto
social que est-avam previamente prontas. E após exaustivos debates a cerca de cada artigo o Estatuto
Social fo i votado e aprovado por unanimidade e seguirá para averbação no cartório de pessoas
jurídicas. Item Ill -Foi apresentada uma única chapa para concorrer às eleições para o próximo
mandato que vigorará até o dia dezessete de junho de dois mil e quinze (17 /06/20 15), por ocasião da
Assembléia Geral Extraordinária, tendo a seguinte composição: DIRETORIA: Presidente: ·
RONALDO GUILHERME ZEFERINO, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado à
Rua dos Veranistas, 222-D, Centro, CEP 89883-000, Município de Águas de Chapecó, Estado de
Santa Catarina, portador da cédula de identidade, RG n° 2.165.894 SSP/SC e do CPF n°
630.924.099-49; Vice-Presidente: CLADIS INÊS DALLA ROSA, brasileira, casada, aposentada,
residente e domiciliada À Rua dos Veranistas, 222, Centro, CEP 89883-000, Município de Águas
de Chapecó, portadora da cédula de identidade, RG n° 1.230.329 SSP/SC e do CPF n° 346.339.36972; Secretário: JULIO ALBERTO MARCHIORO, brasileiro, solteiro c
· ~ ~v~l, de
maior, advogado, residente e domiciliado à Rua Porto União, 401, Cen
~3EQUQ
Mtmicípio de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, portador da cédul
· · ~~~
2.546.120 SSP/SC e do CPF no 799.974.:859-20; Tesoureiro: LUIZ
~~~t,
brasileiro, solteiro com união estável, c9ntadJ'r , residente e domiciliado à ua Joji~ ~Ütrnf~J 367,
Centro, CEP 89883-000, Município de Aguas de Chapecó, Estado de Santa atar~1apoiià'acdor da
cédula de identidade, RG n° 2.858.688-3 SSP/SC e do CPF n° 016 05.4 - 3; Diretor
~~.. . v.~i~t~L ;~
Administrativo: MOACIR DALLA ROSA, brasileiro, casado, · apo
domiciliado à Rua dos Veranistas, 222, Centro, CEP 89883-000, Município de Águas de Chapecó,
Estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade, RG n° 564.686 SSP/SC e do CPF n°
250.399.119-04. Submetida a apreciação dos Associados presentes à Assembléia foi eleita a única
chapa apresentada por aclamação, cujo mandato vencerá por ocasião da Assembléia Geral Ordinária
prevista para a 1a quinzena do mês de julho de 2015 . Após a eleição os novos Dir~res da
Associação tomaram de imediato a posse de seus respectivos cargos. Item IV - O Presidente falou
da necessidade de alterar o endereço da sede da entidade. Após inúmeras deliberações foi votado e
aprovado por unanimidade a mudança de endereço para Rua dos Veranistas, 222-B, Centro, CEP
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ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS
Rua dos Veranistas, 222-8 , Centro, CEP 89883-000
Águas de Chapecó - SC
RELAÇÃO DE ASSOCIADOS
ANDRÉ DALLA ROSA, residente e domiciliado à Rua dos Veranistas , 222 , Centro, CEP
89883-000 , Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, portador da
cédu la de identidade, RG n.5.286 .918 SSP/SC e do CPF n. 078 .954. 219-64;
ARION DA SILVA, reside nte e domicil iado à Ru a Girino Reichert, 140, Centro, CEP
89885-000, Município de São Carlos, Estado de Santa Catarina , portador da cédula de
identidade , RG n.5.198.858-5 SSP/SC e do CPF n.052 .584.039-71;
(d...ADI . I~DAttA ROSA, residente e domiciliada À Rua dos Veran istas,-222 , Centro ,
CEP 89883-000, Município de Águas de Chapecó, portadora da cédula de identidade, RG
n. 1.230. 329 SSP/SC e do CPF n.346.339.369-72;
'

-- · - - - - - - ---

EVERTON PEDRO DE AGU IAR, residente e domiciliado à Rua D. Pedro I, 459-D , 8 . São
Cristóvão, CEP 89803-220, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina , portador da
cédula de identidade , RG n.1 084380557 SJS/RS e do CPF n.802.763.500-49;
JUbiO ALBERTO MARCHIORO, residente e domiciliado-à Rua Pbrto União, 40'r, Centro,
CEP 89883-000, Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, portador da
cédula de identidade, RG n.2.546.120 SSP/SC e do CPF n.799. 974 .859-20; ~KARINE DALLA ROSA , residente e domiciliada à Rua D. Ped ro I, 459-D, 8 . São
Cristóvão, CEP 89803-220, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, portadora
da cédula de identidade, RG n.3.797.814-4 SSP/SC e do CPF n.040.648.349-33;
LADEMIR ALVES DE OLIVEIRA, residente e dom icil iado à Rua ltajaí, 159, Bairro Novo
Horizonte, Município de Águas de Chapecó , Estado de Santa Catarina, portador da
PCâiC0 .
cédula de identidade , RG n.4 .863 .207-4 SESP/SC e do CPF n.049.250.7. Wilistn das
FOt .
LINO ALVES DE OLIVEIRA, residente e domiciliado à Rua ltajaí, ~ift14~.
Horizonte, Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Cata ina,rlW rtador . da
cédula de identidade, RG n.1.832.445 SSP/SC e do CPF n.548.369.309- 4 ;
JUL 20.3

'v \

LU IZ"'""CARLOS COMEL, residente e domiciliado à. R t;~ a Joãl Filippi, fi]-"- Çeqtro, CEP
89883-000, Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarinà: · ·po.rtádor da
céd ula de identidade, RG n.2.858.688-3 SSP/SC e do CPF n.016.605.449-63;

A, residente e domiciliado à Rua dos Veranistas, 222 , Centro, CEP
89-883-000 , Mu nicípio de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina , portador da
cédula de identidade, RG n.564 .686 SSP/SC e do CPF n.250 .399 .119-04; ~ .1 J.' ., ; .,:
1
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RONALDO GUILHERME ZEFERINO, resrdente-e domicilrado à Rua dos Veranistas, 222_~~':1tt.mll}.
Q, Centro, CEP 89883-000 , Município de São Carlos , Estado de Santa Catarina, portador
da cédula de identidade, RG n.2 .165.894 SSP/SC e do CPF n.630.924 .099-49 ;

ROQUE RODRIGUES, residente e domiciliado à Rua Travessa Severino Ruaro, s/n ,
Bairro Novo Horizonte, Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
portador da cédula de identidade, RG n.1.715 .118-0 SSP/SC e do CPF n.714.735 .809-00;
SILVÉRIO CANEPPELE, residente e domiciliado à Rua Blumenau, 658, Centro ,
Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, portador da cédula de
identidade, RG n.442.933 SSP/SC e do CPF n.346 .328.409-04;

CPF 630.924 .099-49
Presidente

SEJM;O M.~ ~FOt ..
· l*ltstém das Cdrl'll. ~
COHf~F <tt.4 Otj)~t~-
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAI.,-,SUPERIOR ELEITORAL

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

Eleitor: RONALDO GUIUiERME ZEFERINO
Inscrição: 015399600957
Município: 80098 - ÁGUAS DE CHAPECÓ

Zona: 70

Seção: 6

uF: se

Data de Nascimento: 28/08/1967
Domiciliado desde: 03/05/2000
Filiação: GEMA GUILHERME ZEFERINO
SEBASTIAO GUILHERME ZEFERINO

Certidão emitida às 07:38 de 25/10/2011
Res.-TSE no 21.823/2004:
fto conceito de quitação eleitoral reUne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exerciclo do voto, salvo quando facultativo , o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexlstênda de multas aplicadas, em carâter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais , e a

regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos ."
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; Cllncelamento de naturalização por sentença transitada em julr;~ado; interdição por
incapacidade dvil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigaç5o a todos Imposta ou pr estação alternativa;
condenação por improbidade administrativa; conscrição; inelegibilidade; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta certidão de quitacão eleitoral é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior
Eleitora l na Internet, no endereço: http://www.tse.gov.br, por meio do código ICQl.WOWB.S+WU.UPHN
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PODER JUDICIÁRIO
'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

'

Comarca de São Carlos - Setor da Distribuição

_{:~_

••

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 5049

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de São Carlos , no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos, verificou NADA CONSTAR em nome de:
RONALDO GUILHERME ZEFERINO, brasileiro(a), casado, narrador esportivo, portador do RG: 12R
2165894, CPF: 630.924.099-49, filho de Sebastião Guilherme Zeferino e Gema Guilherme Zeferino,
nascido aos 28/08/1967, residente na Rua dos Veranistas, 222, Centro, CEP: 89883-000, São Carlos- 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.
Comarca de São Carlos, quinta-f~ira , 27 dr ;tubro de 2011.
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PODER J UDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal

da 13

Região

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Cíveis e Criminais

N° 1471258

CERTIFICO , revendo os reg istros de distribu ição de 25 de abri l de

1.967 até a presente data, q ue contra:
RONALDO GUILHERME ZEF ERINO , ou vincu lado ao CPF: 630.924.09949 ,
NADA

no Tribunal Regiona l Federa l da 1a Reg ião.

C O N S T A

Esta certidão abrange apenas o Tribunal Regional Federal da P Região.
Observações :
a) Certidão expedida gratuitamente, através da I nternet, com base na
Portaria n° 600-276 de 31 de Agosto de 2009;
b) a info rmação do n° do CPF acima é de responsabilidade do solicitante da
Certidão ,

devendo

a

titu laridade

se r

conferida

pelo

interessado

e

destinatário;
c) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Tribunal Regional Federa l da P Região (w w w .trfl.j us.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

TRF1,

titularidade

ressalvada
do

número

a

obrigatoriedade
do

CPF

do

informado,

des ~"'ijye{lft
bem

autenticidade da certidão na página eletrônica do TRF

;
,_W ~~" ~
\NI1r ~F r.C,&1

O f)l'l~rN,.

Brasíl ia- DF, 09h47, 24/10/2011.

Endereço: SAU/ SUL- Quadra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superiores.CEP : 70070-900 Brasíl ia/ DF.
Fone : (61) 3314-5225. e- Mai! : secju@trfl.jus.br

I

bttp://www .trfl .j us.br/servicos/certidao/trfl_emitecertid ao.php?orgao=TRF l&nome=ronaldo gui lherme z. ..
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:SCRIVANIA DE PAZ DE AGU ~DE CHAPECO/SC
:ua Porto União , n° 706 , SI 03 , Centro , Cep : 89 .883-000 ,

•AULO ROBERTO DE ALMEIDA GARCIA.molumentos : R$ 2,17 + selo : R$ 1 ,20 --Total :
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ESTADO

DE

SANTA CATARINA

REGISTRO

'r '"1 SIL

CIVIL

Or/audo lOaller Orebieu
Oficial do Registro Civil da Cidade
de Palmitos, sede da Comarca, na forma
da.. lel, · etc.

·~·--·~·--·~·-·~---~ . . ~. .~ . .!...9. . . . . . ~~. . . .995..) .............
r.ERTIFICO que, a fls ....... J$..2.....

\

foi feito .. )l.Q.j~.... o assento do casamento

\

e

CLADIS

:-: ........ do LivroNº ......92:::-J3., .......de registro de Casamentos,
de......... M... Q. .A ... Q.... I ....R...........P...A...:I:t....:I:J....A.........B.... Q....§ .../1.

INftS

ENGELMANN

····· ··· ·····--· -·············-··· ····-······-······ ········· ·------ -- --·· ·····-···························-···········-··············· ·················· ·········-···············-·· ························

............. ::-: .......... :'":": .... -.....-:":"........... ~...........-::: ......:-:-: ... , contraído perante o MM. Sr. Juiz ·----~º--ª· ·· ·J.>ª~----º11-.P.:k~P.-.t.~.-'.

9.i.Q.&.dii9. ... J.G.ii9. ....P.~... )}Qm ....::.~..--:.~.:::.!..--:.~.. ...-::.! .."::.!..:::.!.~.!'..:-::.! .."::.!..':::.•..:::.~ ..::.~..:-::.! ..::.~..::: .... e as testemunhas

A.s.... cons.tan.t.e.s ... no. ...t.erm.o ....do.... li.v.r.o .... ::: .•. :::-.".:::.,._=:....::: ....::-.,.._-:-....=..~-=. . .:::.•..::: ....:::.._-::.,..:::....:::.L:::.•.

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -*
Êle, nascido em ..... ~.?..'fi.~... .IIJ.:u.P.;_:i,ç_:(p:i,q .......:-:: .........:-::...........--:-:...........- :-:...........--:-:.. .......... _--:-:...._ ao ... ;?.

\

.08.................de ......~.i9. ........-::-...........:::.....de

-- ·

19 ...5.7 .......::: ..... profissão .......~l.S!.:tr.i.QJ.ê t.ª ....--:..•.. ;::.~ ..::.!.. :::.!..::. ~.. :::

domiciliado..... .P.:E?.ê.'t.ª-... Q.:l.<i.ªd.e .... :::.~.:::.~..--:..~.:::..... e residente ......oo ...m..e_ê~ ....--:.....--:.~..--:..~.:::.~..--:. ~.:::.~..-::-..~.:::. ~.:-::
filho ............l$.g.•........::: ...... de ......l. ®.l..i.no. ... J:l&.ll.a....E.O.S&.... :::.... :::....::: ....::: .•. :::-..... :::.... :::....:::.~..::: ....--:. ~- :::... , nascido
em ....... 2.4.:::0l.::-:-.l9 2.9 .-:-....:::....:::.~..:::. :::-.•. :::.~.::: , domiciliado ......n.e.st.ª ...ç.t._Qg,_Q~L.--: .!.:::.!..--:. •.. :::.!.."::.•..:::.~.:::
e rP.sidente ........ i.d.em... :::-.•..::-..•. :::....-::-....::: .•.-::-.•..::: .•..:::.•..::...... e de D...... WiP...i.l.Q..ª ..·;pªJ..lª....R9.êª.... :-::.~.. :-:: ....:::.!.
::-:....::-: ... ::-:....::-..•. ::-: ....::-.... ::: ....::-: .•. :::.•..::-. ...::-: ....--::.... :::.•..--::..... • nascida em ........ .9.5.::::3~193.3. ....:::.!.."~..! ..--:-.'..~.:-::.~..:-::.~..:::.~.::::.!..':..~.
dorniciliada..... P...e.st~ ... J ..g....:Pt.st;r.i.t9. ....::: .•..--:.. e residente ... ~....m.~.ê~ . _,::_.__::.~..--:....:::.•..--:..•. :::.•..::: .•. :::.!..--:...
Ela, nascida em ........m..1J.Jli..Q.i.P.i.9.....Q,E?. ....S.ªg....Q.ª-~.l.9.ê.,. ....A~.s.t.~.... ];s.t.ªª--º...........ao .. lf.
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\

+..~...... ::: ...... de ........ªg_Q.ê.-:1!.9. .......::: ........ de 19.. 5.J?. ...... :::...... profissão .. ....ª-~=i:~.i..~ ....Ç!..~....§§.9:r..;t.:\i.º:r..=i:-.<?..!.
domiciliada .. :~.ID:...
Qª:r.~9.ê.L ..!!-/J!;_?..:h....-:.... e residente ......~....~~.?.~?......--:-.-.~.. :-::.~.:-::.~..-::-.~.. :-:: ~..-::-.~..::-:.·..::-:.~.
filha ........... JE?.g .•.....--:.....de .........AA:i,J...C:l:9....~P.:g~J~.PP.-.... ~.~.. :-::.~..:-::.~..::.!..-::-..~.~-~-~-~..:-::.~..-::-.~.::-:.~..-::-.~.::-: ....... nascido
em ....... 2.9.:::3.:::J9.3.3 ....:::.!.:::.~.. :-::.!.:::.~..:-::.~.::.~..:-:: ..... , domiciliado ________ §_~___ §§.<?. __ .Q§:r..~.C?..f.3, ....:t?:/}i;~~-?:.cl.?... ~..::-:
e residente ..... J.Q,ª~ ... :::.~..:::.!..:::.~.:::-..~ ..--:-.-.~.:::.~.. ::.~..:-::.~ ..::-.... e de D..... ~.C:l::i,_i;.fl:... ~~:i,l:l... )~PB.~.~.... ~.~..=-~
~..... ::: .•.:::... ::-:: .... :::.....-::: ... ::: .•. .-::-.....::-: .•. :::-....::: .•. :::.~.::: .•. :::..... , nascida em ..... 27.-::..9.~--_- ~-:-:-~~-::-! !!.::.... :::~.
domiciliada ... ~m ...S....... Q&.:r.l.Qf!.,. ....:P./:l!:.ê.:t..!.... :-:: .. .e residente..... P-9........ .'... . . ..dB!o.~w-:-::.~ ... ~..:-::.• ..-:.
A contraente passa a assinar-se ... Q...~... A ..P..~ ....ê.......... ~ ....~....~ ....ê.....~..,~:F.._~9..~~ª
~ 11:

ª-ª-º. .
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For~m apresent~b::,::,:::~=~to~;:::~:~-~;3 ~80~::Ú~~ª ;~t{~~~n;~;: ló .;~Q~~I
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:SCRIVANIA DE PAZ DE AGUAS DE CHAPECO/SC
'\ua Porto União, no 706 , SI 03 , Centro , Cep: 89.883-000 , F: 49 .3:lfª-JL78* .
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Tribunal Superior Eleitoral - Certidão de Quitação - Emissão
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res. -TSE no 21.823/2004, a eleitora abai xo
qualificada ESTÁ QUITE com a Justiça Eleitoral na presente data.

Eleitora: CLADIS I N ES DALLA ROSA
Inscrição: 022116840922
Município: 80098 - ÁGUAS DE CHAPECÓ
Data de Nascimento: 01/08/1958
Filiação: EDITH MARIA ENGELMANN
ANILDO ENGELMANN

Zona: 70

Seção: 8
UF: se

Domiciliada desde : 09/09/1988

Certidão emitida às 07:36 de 25/10/2011
Res. -TSE no 21.823/2004:
ftO conceito de quitação eleitorul reú ne a plenitude do gozo dos direitos politicos, o regul<Jr exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos rela tivos ao pleito, a inexiste:ncia de multas aplicadas, em carâter definitivo, pela Justiça eleitoral

e

n~o

remi tidas, excetuadas as anistias legais, e a

regular prestação de contas de campanha eleitora l, quando se tratar de candidatos. •
A plenitude do gozo de direitos politicos decorre da in ocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transit<Jda em julgado; interdiç5o por
incapacidade dvi l absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obriga ção a todos imposta ou presta ção alternativa;
condenação por improbidade administrativa; conscrição; inelegibilidade; e opç3o, em Portugal, pe lo estatuto da igualdade.

Esta certidão de guitacão eleitoral é ex pedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior
Eleitoral na Internet, no endereço: !J.ttJ:LLLwww .tse.qov.br , por meio do código GEN4.CL//.1UCX.P7YJ
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25/10/2011

0005567

27/10/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distribu ição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 5051

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de São Carlos, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os reg istros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos, verificou NADA CONSTAR em nome de:
CLADIS INES DALLA ROSA, brasileira, casada , do lar, portador dp RG: 1230329, CPF: 346.339.369-72,
filha de Anildo Engelmann e Edith Mari~ Erigelmann, nascida aos 10/08/1958, residente na Rua dos
Veranistas, 222, Centro, CEP: 89883-000, Aguas de Chapecó - 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.
comarca de São Carlos , quinta-fe:ra , 27 dr -or ubro de 2011 .

·

Ma~o

Distribuidora 4udicial
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 13 Região

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Cíveis e Criminais

N" 1471244

CERT IFICO, rev endo os reg istros de distribu ição de 25 de abril de

1.967 até a presente data, qu e contra :
CLADIS I N ES DALLA ROSA , ou vi nculado ao CPF: 346. 339.369-72,
NA DA

no Tribuna l Regional Federal da 1a Região.

C O N S TA

Esta certidão abrange apenas o Tribuna l Regiona l Federal da 1a Região .
Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da I nte rn e t , com base na
Portaria n° 600- 276 de 31 de Agosto de 2009;
b) a informação do n° do CPF acima é de responsab ilidade do solicitante da
Certidão,

deve ndo

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

TRF1,

t itularidade

ressalvada
do

número

a

obrigatoriedade
do

CPF

do

informado,

destinatário
bem

autenticidade da certidão na página eletrônica do TRFl.
Brasília - DF, 09h45, 24/10/2011.

Endereço: SAU/ SUL- Quadra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superiores.CEP: 70070-900 Brasília/ DF.
Fone : (61) 3314-5 225 . e-Mail : secju @trfl.jus .br
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ESTADO

DO PARANÁ

MU N ICÍPIO

DE

REGISTRO CIVIL

LONDRINA

GabrieL 'ltuned

'P íred

COMARCA

DE

LONDRINA

lfletto

Oficial do Registro Civil

NASCIMENTO N.o ----------~-~ -~--~}7}_ ___________
234- v

1 10

CERTIFICO, que às fls .___________ ---··---------- ____ do livro N .o
'·

foi ____ _!-:c:LY_~~f:l_~1Yhoje o assento de _______ __

A de Registro de nascimento

---~:1J.~:C..Q____f~~_:E3"~R~Ç_()___ J,~J!IcB_QX-J;:I. Q_RQ ___ __ ______ __ ___________ __ _ ____ _________ _

nascido no dia ·-- ---------·····
ll de................
J) e zembro
1 971-······às ····- · ·--·--·-ll --------horas e .. ..............
• •• • ,minutos
,... ........ ................... .... ............. de ···-----··-······
.
~.,.

:,

Casa de Saude sgo

em

r.Jas

sexo

C_l1_:L ~-!~?.- --- -- - ---·-·····' de côr

de

I~ Idia

e

e
F oi

_'})_ !~_ :_~1 -~~l______________ , fi Ih __ y

Zanela Niarchi oro

avós paternos: ___ ____ _~·;c:~~-f?-~--~ -~--~-?

e

cidade

Iderna r JTabi_ano · l\!Iarcbioro

de
e

Led~o l do - nesta

do

..

___________________________ _________________ . --·-·----· ___________
natural de

lho Gr. do Sul

natura l de

Hi o c:-r.él.o Sul

__ }í~~T<;}~-~-?E?. ..... ______________ .... -- -·------ ______----··----------------- -----------·· --------·---· ... _______________ __

TI'Tc:r i a de Carl i
maternos

:-----------------~~~~~-?.. J~_s:_l1_~~-~·--·----·--··-·---·---------·--------···---·-··--····--··--------------·------------------------·-··-·-----------------··· · -----··-----...

Frida Zanela
O pa i
declarante

Serviram de testemunhas

as c onstante n o t e r mo

-- - ---------- -·- · ·· · ··-···· · -- ----- ---------·---------· -r ··-··········· · ······ · ·· · · · ···-·········· · ····· · ···· · ·············· · · ··· · ········ · · · ···

Observações: ..... _______ ()_
s ____ :p_àj,_:;o ___

~.f.o ..

CEL_i? (}:_
,}._0!3___

·· · ·· · · ·· · ·· ·················· · ···············

º___Di _s. _

em __ .. 9

:;~~~-

_E)____ Ç!~_;:L_P._~_c o "

'8°tr" c'l o c~ ant:1 C <i t a r-i na
. ·
"ilisléri:l das CoTai.~
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Tribunal Superior Eleitoral- Certidão de Quitação -Emissão

JUSTIÇA ELE ITO RAL
TRIBU NAL SU PERIOR ELEITORA L

Certidão
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res .-TSE n° 21.823/2004, o
eleito r abaixo qualificado ESTÁ QUITE com a Justiça El eito ral na presente data.

El eito r: JULIO ALBERTO MARCHIORO
Zona: 70

I nscrição: 027085610990
Município : 80098- ÁGUAS DE CHAPECÓ

Seção: 9

uF: se
Dom iciliado desde: 07/09/1989

Data de Nascimento: 11/ 12/ 1971
Filiação: LIDIA ZANELLA MARCHIORO
IDEMAR FABIANO MARCHIORO

Certidão emitida às 07:23 de 25/ 10/201 1
Res.· TSE no 21.823/2004:
"O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos politicos, o regular exerciclo do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de mul tas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas
as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanlla eleitoral, quando se tratar de candidatos."
A plenitude do gozo de direitos políticos decor re da Inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença tra nsi tad a em julgado;
Interdição por incapacidade civil absoluta; conde nação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumpri r obrigação a todos Imposta ou
prestação alternativa; co ndenação por Improbidade administ rativa ; conscrlçào; ineleg ibilidade; e opção, em Po r tugal, pelo estatuto da Igualdade .

Esta certidão de g u itacã o eleitoral é exped ida gratui tamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na pág ina do
Tribunal
Superior
Eleitoral
na
Internet,
no
endereço:
blli<;.LL ww !'.!.J.s_~.lJ O V .t1.r,
por
meio
do
código

SST+.+E2R.NQGO.ZESR

., 1

•

. .)

- .,.., .·-. ...

http: //www. tse.j us. br/certidaoquitacao/emi ssaoCe1i idaoQuitacao. do

25/ 10/2011

0005556

26/10/2011

PODER JUDICIÁRIO
T RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 5045

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de São Carlos , no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos , verificou NADA CONSTAR em nome de:
JULIO ALBERTO MARCHIORO, brasileiro(a), solteiro, advogado, portador do RG: 2546120, CPF:
799.974.659-20, filho de ldemar Fabiano Marchioro e Lidia Zanella Marchioro, nascido aos 11/12/1971,
residente na Rua Porto União, 415, Centro, CEP: 89883-000, Águas de Chapecó- 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.
Comarca de São Carlos , quinta-feira, 27 de outubro de 2011 .

M~o

Distribuidora J~ dicial

- -....
_.,

0005556
111111111111111111111111111111111111111111111

.: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1" Região
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 13 Reg ião

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Cíveis e Criminais

N° 1471227

CERTIFICO/ revendo os registros de distribuição de 25 de ab ril de
1. 96 7 até a presente data/ que contra:

JULIO ALBERTO MARCHIOR0 1 ou vinculado ao CPF: 799.974.659-20 1
NADA

no Tribunal Regional Federal da 1a Região.

C O N S TA

Esta certidão abrange apenas o Tribunal Regiona l Federal da 1a Região.
Observações:
a) Certidão exped ida 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 responsab ilidade do solicitante da
Certidão 1

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 1 no máximo/ até 3(três) meses após a
sua expedição.
f) esta Certidão tem a mesma validade da emitida d iretamente no Protocolo
do

TRF1 1

titularidade

ressalvada
do

a

obrigatoriedade

número do

CPF

do

informado 1

destinatário
be

autenticidade da certidão na página eletrônica do T

~Firma

P\J3UCtl

C, das CcmJ,t.:lfil.
roF.Rf

Brasília - DF 1 09h43 1 24/10/2011.

12
Endereço: SAU/SUL- Quad ra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superiores. CE P: 700 70-900 Brasília/DF.
Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trfl.jus.br

conferir
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ra1 o CG~'~·

10:3
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".SCRIVANIA DE PAZ DE AGUAS DE CHAPECO/SC
~ua Porto União , n° 706 , SI 03 , Centro , Cep : 89 .

~· F\a"Wi
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·
P á g .1na .J.._r,.~
~ Fiubrica71 G"

Talão ..............................

REPÚBLICA FEDERATIVA DO JBRA§I~_,,. un\l.>,. 0 0
ESTADO UE SANTA CA 'l' ARIN A
COMARCA DE ____~E~E~----------------------

REGISTRO

CI VIL

-~--------·--------------_I:r_~_ê___l:'l ªI.;hª-- Ei ÇJlª_;;tp_g_r_g_ª-±-=-.~-ª_ç_;r_~_y_, ____.hJ.r.am,
Escrivão de Paz

; Nascimento

N.o--------~-!-~§º------- -

CERTIFICO que, às fls. _______2.-_l.Q. _______ r-----------do livro n.o _________ A.::-.~----·_ do registro de nascimento

.............................. registrado
1
"1~1_! 1-d----Gi~RLOS - CCU~~tt
.

foi _________________ l..a:sz:r~_a_dQ ................................

o assento de _____________________________________________________________ __

- -- -------------------------------------------------------------------,·-----------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------·
.
----------1

nascid.-º. ...... aos ______:Y.J.~.:t-~....J.?.Q) ________ ~·------------------~~--------do mHs de ........J~-~~.<?.... ___________________
de mil nove centos e

---~--8.-~_9.!_1_~_él.... ~- ---~-?.:!.~-~-~~----\-~92.~.!. ...... ..................................... hh. h... .. .. às ..... h?.9.................. horás ·em ________ ggxg_~_ç_:!.):J_Q ________ _
nê s t e 'f\'h.mic{ p io

•

-------------------------------------- --------------------·-- --------------------··--·--··········--------------------·--·'

do sexo ------·-·--------mascu
l i no
------···----....·--------------

.de cor __________g_;rm:Lç_ª------------------------------........., filh ----º--·-·de _________EQ_ç_J,_:J,...Q§_,'?._____ Ç_Qme..L ..e.....d.e......GuiJ.hellllina.... _

GoraB.l.,_ ____b.r;;;tsil\;)_i.:ro.sJ~1 ... ç_g,_.;;_ç1j,Q;?____ n _
ê s__t _
s:_____ç_ª _r_t_.6_rJ.9.;.....ªJlib.9_s.___n.at..u.r.ais___dQ___RLo....Gr.ag__
Q_~____g_Q ____ S.l1.l..!) ...._ªg_r_:.t:_ç~~1.t__g_r~.ê..l. ----~~~~J.9.~_g_t_~_e___§:_____g.Q!i!J_g_;\Jj"__ªg_Q_ê....lL~.9_t~___ ]'jll.n;L_ç__:Íp_j__Q_,._-::_______
.....................................................................................................................................................................................

---------------- -- --~- -

· - - - - - -------

sendo avós patern os ----------------------k~.E:~,:to.ªJ_g_º----ç_ºm-~.L ........................................................................... ________________________..............

- - ------ ------- ----- -------------------------------- - --------~- ------1~-ºn~!_lQ._ª
____:P..Ql.~ .t t_Q _____________ ------------------------------------------------------------------------- !
e maternos ______________:____________________________):LªX.~.§Ü)_Q ____ Çª:p_ç_l~.Z.Z.Q...........................................................----------------------------------------------·-

...................................................................................T11.\?.l:f..Z_ª_____ç_ª.:p_ç;_l e Z.Z.Q............................................................................................_______________________
foi declarante ______________Q___ j_)_ª~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--r...7 ·--:------------------------ ---------- -- - - -

O referido é verdade e dou i é ·-----·--------------------·---------------------------------:----------............................. ------------------------------------------Cartório de Registro Civil d e .~guas de ChapecÓ
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Tribunal Superior Eleitoral - Certidão de Quitação - Emissão

Page 1 of 1

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res .-TSE no 21.823/ 2004, o eleitor abai xo
qualificado ESTÁ QUITF-com-a Justiça Eleitoral na presente data.

Eleitor: LUIZ CARLOS COM EL
Inscrição :
Município:
Data de Nascimento:
Filiação:

030359270990
80098- ÁGUAS DE CHAPECÓ
20/06/1975
GUILHERMINA COMEL

Zona : 70

Seção: 9

uF: se
Domiciliado desde: 01/12/1992

EUCUDES COMEL

Certidão emitida às 08:53 de 24/10/2011
Res. · TSE no 21.823/2004:
~a conceito de quitação eleitoral reUne ~ plenitude do gozo dos direitos políticos, o reg ular exercício do voto, salvo quando facultiltivo, o <Jtendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e a

regu lar presta ção de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.~
A plenitude do gozo de direitos politicos decorre da in ocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julg ado ; interdição por
Incapacidade civil abso luta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa;
condenação por improbidade administrativa; conscrição; inelegibilidade; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade .

Esta certidão de guitacão eleitoral é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior

Eleitoral na Internet, no endereço : htto:{/www.tse .qov.br , por meio do código

~

1CET.WW6E.HKAP.ZW67

' r'"" .~fY .Q.) r

'....)

--~i JUL 16:3
-......

~·

...

/.1 / 1()/')()11

0005555

26/10/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO W: 5046

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de São Carlos , no uso de suas atribui ções legais,
Certifica que, pesqu isando os registros de distribuições de feitos crim inais da Comarca de São
·
Carlos , verificou NADA CONSTAR em nome de:
LUIZ CARLOS COMEL, brasileiro(a), convivente, contador, portador do RG: 2858688-3, CPF:
016.605.449-63, filho de Euclides Comel e Guilhermina Come! , nascido aos 20/06/1975, residente na Rua
João Filippi, 367, Centro, CEP: 89883-000, Águas de Chapecó - 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 reabi litação.
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 Distribu idor Judicial.
·
Comarca de São Carlos , quinta-feira, 27

·

d~utubro

Ma~~o

de 2011 .

•

Distribuidora Judicial

,
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 13 Região

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Cíveis e Criminais

N° 1471187

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição de 25 de abril de

1.967 até a presente data, que contra:
LUIZ CARLOS COMEL, ou vinculado ao CPF: 016.605.449-63,
NA O A

no Tribunal Regional Federal da 1a Região.

C O N S TA

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 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 P 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

titularidade do

número

a

obrigatoriedade
do CPF

do

informado,

destinatáricn~::;~

bem

como

autenticidade da certidão na página eletrônica do TRFl.
Brasília- DF, 09h40, 24/10/2011.

Endereço: SAU/SUL- Quadra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superiores.CEP: 70070-900 Brasília/DF.
Fone: (61) 3314 - 5225. e-Mail: secju@trfl.jus.br

http://www.trfl.jus.br/servicos/certidao/trfl emitecertidao.php?orgao=TRFl&nome=luiz em· los comel&c...
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Certifico que .. M:OAQJ3...:P~J-•4\.. .B.O.S.A ....................... ............ ....................... :...................

Nascido a
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0.8.Jf.tai .. l95.7 ... - ...J?~ümj_t_a~ .. --- ~ ------------------ ---------- -- - ---- - ........ .S.C.. .. ..
(data)

(município)

~~

(est.)

5.

filho de __ __Içt.alin.o...:P.al.la...Ro.~a .... ____ __ _______ ,_____ __________ _____ ............................................
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Orlando /AJa/ler brebien
Oficial do Registro Civil da Cidade
de Palmitos·, sede da Comarca, na forma
da.. lei, · etc.

·ç·· ·-~····~---~---~---~---·~··· !. . .9. . . . . . ~~---····º--º2./ ............
f:ERTIFICO que, a fls ....... J$..;?...... :-:: ........ do LivroNº....... 92:::J?., ....... de registro de Casamentos,
foi feilo .. Jw.J~... o assenttJ do casamento de.........M... P... A...9....+.....R...........P....A...:J:.....::IJ. .A.........3.... 9.... ê... :A
e·· ··············
CLADIS
IN~S
ENGELMANN
·····--···-·····-··------··················-----------·-·····- -· ···-· ·· ····· ···· ··· ·· ····· ··· ···· ·· ···· ·· ··· ···· -·-·· ········· ···---·. · -··-·--··--···· ···· ···· ··-·- -······ ········· ······· ·
; ..: ....... ::: .... ...::: ..... . ...':':"........... ::: .... .. :::-: .... ..:-:: . . , contraído perante o MM. Sr. Juíz .....:Q..ª....~ªZí...S.!:l-J?.l~P.t.E?..,
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Êle, nascido em ..... ~.S..t.~....l!l:tl.I:l;l..c:l.Í..P.;l.9. ....... :-:-: ..........-: ..........-:...........-:...........-:..............~....-- ao ... ~
08............... de......~.i.9 ........-::-...........:::..... de 19 .. 5.7 .......:-:: ..... profissão ......~.JSJ.:tr.i_Q_j._ê.t.ª ....":':.!.. ;::.~ ..-::-.!.. :::.~..-:-:.!.:::

í

domiciliado......n~ê."t.ª- ... 9..t.dªd.~ ....:::.~ ..-::-.~..-::-..•..::: ..... e residente ......® ...ID.E!.ê.~ ... ::::.• ..-::-.~..-::-..~.:::.!..":':..~.:::.!..-:-:..~.:::.!..':
filho ............l~ g .•....... :::: ...... de .... .l

'\
\
'

®li.n.o. ... ~.l. l. a....RQ.S.ª....:::....:::....:::.•. :::: ...-::-.~.:::....:::....:::....::: ....":':.~. :::... . nascido
em ....... 2.4.:::0l.:::·l.92.9 ....-::-.•.. :::.•..::: .•..-::-..•..-::-.... :::.,.. :::.. , domiciliado ____ JJ..SJ.êt.ª ...G.i.®.d.ª····-::..~.:::.!..-::'. !.. :::.~ ..-::-.!..::':.!..":':
e residente ........ i.d.~m ... :::.•..-:-:-..•.::: .•..-::-.... ::: ....-:-:-.•. :::: ....:::L-::-...... e de D...... WiP..l.l..d.ª....Pªllª____R.O..$ª.... :::.!.. ::':.!..:-::.!.
:::.•..":":"....:::....~ .•. :::....':':".... :::....~ .•. :::....~ ... ::: .•..::-.... :::.•. :::: ...., nascida ern ........ Q5..:::3:::J.93J. ....:-::.!..:-::.~ ..-:..~.:::.!..:-::.~..:-::.!.:::-..! ..-:..~.
dorniciliada..... P..SJ.S.:t~ ... J ..º. ....:Pi.êt:+..;i,..t.Q ....:::.!..::.. e residente.... M ....m.~.êX@. ...::.•__::.!..":':....:::.!..":':..•.:::.!..":':..~.:::.!..":':..~
Ela, nascida em ........m.w.:J._i_G_
i.P.i.9..--º=ª---·$.ª.Q....Q.ª;ç:Jg$.L..A~.ê.'Íi.~.... :E.:ê."t.ªº--º--.........ao _i_
1.~.......-:-: ...... de ........ªg.Q.S..t.Q .......::: ........ de 19. .. 5
~ profissão ......ª-~:l.)~.=1.ª-~-- ..Ç!._E;;____ ~~-(l.:r;',;i.:t.9:r:'J.c?..•_
domiciliada ...Sl:!4... !?.fi..9....Qª;rl.O..S..L ..~/~.~J.! .....~.... e residente ..... .<?.....~§:.S.:r!?:9.....~..•..:-:-:.!.::-:.~..-:.~..:-:': .·..~ ~..~.~..~-·. filha ........... Jªg_......":':.....de ....... .Ait;hl_gP ....~P.:g~.l.-~.PP..... ::-:.~..::-:.~.-=.·..-:..!..~..!.::-:.~-=-~--=-~--~-~-~-~-=-~--~·-·-··' nascido
em........ 2.9.:::3..-::-.l..9J.3 ....:-::.!.:':':.~..:-::.~.:::.~..:-:-: .!.::':.~..
domicili arto ________ §.~___ §ªQ ___ Q§:r:':1.0..S..,. . . ,, -~ •

ª. . . . . .
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=. . . ,

:::~d:n~e~ :.;~:~~~·~~~.~~·~·~=:~:~~~·.~;;:,:: ,~. ;i;:;i:~~~:::.~. ~~}"~~~
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............ .C.......................................................................... .P. ................... g ... ,................................._

riJiãQ ... Univ:ªr_f;?.a..l. ...d.~.. J~e.P..~........-::-................E S.'..:<'....~ ~-/..t .::..'......; .J_,::..... ____ '__,:.-:..'. ~.:... :~. ~2.,.-:L:l... ~.:.~_ ,f;. ···( .··. ,: .,
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O referido é verdade e dou fé.
Palmitos,

f vere ir o

de 19 80 .
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Tribunal Superior Eleitoral- Ce1tidão de Quitação- Emissão
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.-TSE n° 21.823/2004, o eleitor abai xo
qualificado ESTÁ QUITE com a Justiça Eleitoral na presente data.

Eleitor: MOACIR DALLA ROSA
Inscrição:
Município:
Data de Nascimento:
Filiação:

022034970981

Zona: 70

80098- ÁGUAS DE CHAPECÓ
08/05/1957

Domiciliado desde: 18/09/1986

Seção: 9
UF: se

WINILDA DALLA ROSA
IDAUNO DALLA ROSA

Certidão emitida às 07:34 de 25/10/2011
Res .·TSE no 21.823/2004 :
"O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultiltivo, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em carâter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais , e a
regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos."
A plenitude do gozo de direitos politicos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitadil em julgado; interdiçiio por
Inca pacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação il todos imposta ou prestação alternativa;
condenação por improbidilde administrutiva; conscrição; inelegibilidade; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igu aldade.

Esta certidão de guitacão eleitoral é expedida gratuitamente . Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior
Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.aov.br , por meio do código WR+Q.P3PE.VSGK.PQRV
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27/10/2011

PODER J UDI CIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 5052

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de São Carlos , no uso de suas atribuições legais ,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos , verificou NADA CONSTAR em nome de:
MOACIR DALLA ROSA, brasileiro(a), casado, aposentado, portado r do RG: 564686 , CPF: 250.399.119-04,
filho de ldalino Dalla Rosa e Winilda Dalla Rosa , nascido aos 08/05/1957, residente na Rua dos
Veranistas, 222, Centro, CEP: 89883-000, Águas de Chapecó - 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.
Comarca de São Carlos , quinta-feira, 27 de ol!ifU!D ro de 2011 .

Mar~

Distribuidora Jud \cial

SEJM;O~ .EDt.
Ministério das
~..RF

~; ,...

r.Ot.t o -

~lt-. ·

..: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1a Região
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 13 Região

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Cíveis e Criminais

N° 1471201

CERTIFICO, revendo os reg ist ros de distribuição de 25 de abril de

1. 967 até a prese nte data, que contra :

r

M OACIR DALLA ROSA, ou vi ncu lado ao CPF: 250.399.119-04,
NADA

no Tribunal Regiona l Fede ral da 1a Região.

C O N S TA

Esta certidão abrange apenas o Tribunal Regio nal Federal da 1a Região .
Observações :
a) Certidão expedida gratu itamente, através da Interne t , com base na
Portaria n° 600-276 de 31 de Agosto de 2009;
b) a informação do n° do CPF acima é de responsabil idade do solicitante da
Certidão,

devendo

a

t itularidade

ser

con ferida

pelo

interessado

e

destinatá rio;
c) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada

na página da

Tribunal Regional Fede ral da 1a Região (www.trfl.jus.br);
d) válida por 30 (trinta) dias;
e) a autenticação pode rá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a
sua expedição .
f) esta Certidão tem a mesma val idade da em itida diretamente no Protocolo
do

TRFl,

titularidade

ressalvada
do

a

obrigatoriedade

número do

CPF

do

informado,

destinatário
bem

autenticidade da certidão na página eletrôn ica do TRFl .

como

confe rir

a

co1,1f ~ ·~Ot ..

~daS Corno;dÇl.

COfF..RF

('~O 1)1)~1~·

Brasília- DF, 09h41, 24/10/2011.

Endereço : SAU/ SUL- Qua dra 2, Bloco A
Praça dos Tribunais Superi ores.CEP: 70070-900 Brasíli a/ DF.
Fon e : (61 ) 3314-5225. e-Mail : secj u@t rfl.j us.br

?4 / 1()/?()1 1

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
Eu, RONALDO GUILHERME ZEFERINO, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO RÁDIO
COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, declaro para os devidos fins que:
• o endereço completo da sede da entídade é à Rua dos Veranistas, 222-B, Centro, CEP
89883-000, Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina;
•

todos os dirigentes da entidade residem na área da comunidade a ser atendida peta
estação;

•

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

fantasia

da

Entidade

"

ou

da

emissora,

se

este

for

utilizado,

será:

901"1 :YJ9S T 6lit1r:J.5

,

•

o local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do
disposto no subitem 18.2.7.1 ou 18.2.7.1.1 da Norma Complementar nº 1/2004.

•

as coordenadas geográficas, na padronização WGS 84, são: 27º04'24"5 de latitude e
52º59'23"W de longitude e o endereço proposto para instalação do sistema irradiante é:
Rua dos Veranistas, 222-B, Bairro Centro, CEP 89883-000, Munícípío de Águas de Chapecó,
Estado de Santa Catarina;

•

a entidade apresentará Projeto Técnico de acordo com as disposições da Norma
Complementar n.l/2004 e com os dados indicados em seu requerimento, caso seja
se lecionada;

•

a Entidade requerente não possui qualquer vínculo de subordinação ou que a sujeite à
gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou a orientação de qualquer outra
entidade, em respeito ao disposto no art. 11 da l.ei 9612/98.

SEFMÇO~ -WL
CPF 630.924.099-49
Presidente

Winistérkl das OYrt,, . . .
~F r.~ O~~~~-

Endereço para correspondência:

ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS
Rua dos Veranistas, 222-B, Centro
Águas de Chapecó - SC - CEP 89883-000
Pretende instalar o sist€ma irradiante d€ sua €stação à Rua dos Veranistas, 222-B, Bairro Centro, Águas de
Chap€có/SC, de coordenadas geográficas: 27204' 24"S de latitude e 52259'23"W de longitude.

[/

DECLARACÃO

A ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS,
inscrita no CNPJ sob o n. 07.368.721/0001-06, com sede à Rua dos Veranistas,
222-B, Centro, CEP 89883-000, Município de Águas de Chapecó, Estado de

Santa Catarina , através de seus abaixo-assinados, declara para os devidos fins,
que: COMPROMETE"SE AO FIEL CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS E

LEIS

ESTABELECIDAS

PARA

O

SERVIÇO

DE

RADIODIFUSÃO

COMUNITÁRIA.

Águas de Chapecó/SC, 26 de setembro de 2011.

"
I

:;'

Diretor Administrativo

-·

SERVÇO flÚlJC(J E:DI. .
Mlnistéro das ~. 09--
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--~
-'·. l'

Gerado a partir do sitio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GU IA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

Código de Recolhimento

18822-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA

\,.l ~ l..·,1(

~~\~

~~~{i1#tt

-·k~
~9~\.
. ..

Número de Referência

530000308242005

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Competência

-2-

Guia de Recolhimento da União- GRU

Vencimento
CNPJ ou CPF do Contribuinte

Nome do Contribuinte I Recolhedor

07.368.721/0001-06

ASSOC . RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS
UG /Gestão

Nome da Unidade Favorecida

410003 f 00001

COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
( ) Valor do Principal

lnstruçOes:

20,00

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabil idade
(-) Desconto/Abatimento

do contribu inte, que deverá , em caso de dúvidas, consulta r
a Unidade Favorecida dos recursos.

(-)Outras deduções

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

(+)Mora I Multa
(+)Juros i Encarg os

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

I

(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Total

[S TNB 100522E70DFB985C349BDDC70840092)

20,00

89800000000-2 20000001010-6 95523021882-7 20491824242-3
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome da pessoa que está manifestando apoio},

Dnj n di,1

portador da carteira de identidade nQ · I ..:..; ' U
residente à

;{).quos
J
)

Ruo

t2~ vn~ri

I

ele Orev:eco

o

~

r :h ·- _)

órgão expedidor:

a" 4) 5

, na cidade de

L_.c: . .': -~'-g"-,-tí.'- /A.:_.!.t>,.J!'_

, Esta do de -""
5::.._=:a..c..
;!l-"-f-=-__
a

1

- ,XJQ. pessoa

1

_ _ _ __ ,

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 RÁDIO

COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na cidade de ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.

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

de

,Jo li .

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

/

(nome da pessoa que está manifestando apoio),

portador da carteira de identidade nº
residente à

A;

pu

di '-'U

/.2 ~ 2

{JrY ttdS' i

órgão expedidor:

5 Z Z.

- tJuO , pessoa

Y5/ 5 c

, na cidade de

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 RÁDIO

COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na cidade de ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.

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

-+Jb"""_.'"""t:t"-'-Jif
~-"'-tJ-"'-,Ç___,.C""-"L..f;_'/1,~'9-,t_
_ l!'._
d
.c:. .' _ _____,, 2 6
(/~cal e data)

de

(assinatura da pessoa que manifesta o seu apoio)

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome da pessoa que está manifestando apoio)_
portador da carteira de identidade

nº

LJ Y01. J~O -"6

órgão expedidor:

5S? /se

,

/

n

-!-A
~:;..t_
b-=.
V,__
/+-"--5 ----4-D"-"oL~ __,.("'J-'---=-lA
_ f,_,b,w,
- (,_,
-o"-' _ _ _, Estado de
CEP

~q

g~ 3

I

- OQO, pessoa

C)A.N I A

L

ATAi2 I AI A

física, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da

Norma Complementar nQ 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO RÁDIO

COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na cidade de ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.

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

/"

AGv.AS

Df

Ll~lA?EcO-SL ,

d-6

de

OUTUBRo de J_o l f .

(local e data)

~--·

~ért)'~.: .~_

CC»>P=Jtf ('~ ~· ~~~,) .
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Comunitária, na cidade de ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.
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Comunitária, na cidade de ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
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íria na cidade de ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC.
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CARTA DE APOIO DE PESSOA JURÍDICA

r

<:_t_q.
(Razão Social da Empresa}, Pessoa Jurídica legalmente inscrita sob o CNPJ n.2
localizada

o

na

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (endereço compl&to},
CEP

81 ~ ~ S - ~
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vem

através

de

,

seu

representante legal, declarar para os devidos fins, que: APOIA A INICIATIVA DA

ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, Pessoa Jurídica sem fins
lucrativos, PARA A IM PLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NESTE

MUNICÍPIO.
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CPF:

Favor anexar uma cópia dos seguintes documentos:
• Contrato Social ou Estatuto Social e Ata de eleição da diretoria atual, e,
Cópia do CNPJ .

•
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Comprovante
de Inscrição e de Situ .. . segunda-feira, 31 de outubro de 2011
.

16:15:17

~

Receita Federal

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
)

:J.346.022/0001-04
.IA TRIZ

DATADEABERTURA

1110811999

f/ ' EMPRESARIAL
I . . r .JLO RENE DIEL & CIA L TOA-ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

METALURGICA AGUAS DE CHAPECO
CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

25.12-8-00 -Fabricação de esquadrias de metal
CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATI VIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

Não informada
CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I~~MERO

I RMAFRA
LOGRADOURO

I
I

CEP

I

I

BAIRRO/DISTRITO

89.883-000

CENTRO

I

COMPLEMENTO

MUNICiPIO

AGUAS DE CHAPECO
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

24/04/2004

. ATIVA

I

MOTIVO DE SITU AÇAO CADASTRAL

I********

...

\ÇÃO ESPECI AL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECI AL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 201 O.
Emitido no dia 31/10/2011 às 16:15:04 (data e hora de Brasília).
~

Voltar
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~ ···

CARTA DE APOIO DE PESSOA JURÍDICA

(Razão Social da Empresa},

Pessoa Jurídica legalmente inscrita sob o CNPJ

11. q J.o. oi9~~oo 1.~ 91,

localizada

n.º

na

6
tJ.AJ
L__P_9~:--"=~~2===
· ,____·~W...,;
·: .:-'--"""."'"c~N.o....·_.o··:..
- - - - -- -- - - (endereço compl&to},
,

CEP

f3 9 8 f3 3 -- (QCXJ

Estado

0c~

na Cidade de

cc::X-cur.<k-to.

-J-ALi~il"'·

_-L,(4.1Zc~Y'~.i)~.ÃA9~·,__

"'"cu:<-(>""'
. !:...-u
(/:..::::
lt:
-=-

,

vem

através

de

seu

representante legal, declarar para os devidos fins, que: APOIA A INICIATIVA DA

ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, Pessoa Jurídica sem fins
lucrativos, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NESTE

MUNICÍPIO.

,

~Lg '~~ (oca/ e data)

-·

SE~~ t:fl';.
tin.~ da! Com\~.~
~.Rf c~

Repres. le~al:
CPF: O:Íg~

~~ / '?oj.iill

L/ g 7<) f99- 1-6

Favor anexar uma cópia dos seguintes documentos:
• Contrato Social ou Estatuto Social e Ata de eleição da diretoria atual, e,
• Cópia do CNPJ.

o OR~,._.

11 o~Ull0.3
~v

\

Comprovante de Inscrição e de Situ .. . segunda-feira, 31 de outubro de 2011

16:15:58

Comprovante de lnscríção e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

11.910.019/0001 -91
~-!ATRIZ

DATADEABERTURA

0710512010

r .

I

EMPRESARIAL

L

,o ELETRICA LP L TOA- ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

45.20-0-03 -Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
CODIGO E DESCRI ÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I

LOGRADOURO

I

COMPLEMENTO

~PORTO UNIAO

CEP

I89.883-000

I

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

I

MUNICÍPIO

AGUAS DE CHAPECO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

I

07/05/2010

_ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
- ~ÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 201 O.
Emitido no dia 31/10/2011 às 16:15:40 (data e hora de Brasília).
Voltar
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CARTA DE APOIO DE PESSOA JURÍDICA

I
Jurídica

07 .Sj Lr.Jo~JOCOJ-o g ,

inscrita' sob o

localizada

na

<.-.2C....:o'-"-';_vz
-----=
v -'' J-'/--=c:.._______,
3=::.. . .<.,q
.:>'""'_'-é-'-/-+-,----'C
"'-----'€_,
- 1_.__/_f_O
= - - - - - - - - - (endereço completo),

CEP

85 aa3·
Ç) V

Estado

---

000

na Cidade de

,,1/(~l· ·<:S

CL'( /r.: J, V7Q

.5c::o zfc

cl'(

J

,

vem

através

de

seu

representante legal, declarar para os devidos fins, que: APOIA A INICIATIVA DA

ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, Pessoa Jurídica sem fins
lucrativos, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NESTE

MUNICÍPIO .

./f C1v'{J.5 clf' (hc.·m o' ~1

-----~
. . I,.
~
.

.

Qv/\J'b'O

de ,JOd:J

\

I

Repres. Legal:

CPF:

de

1

(/ocde data)

O 'I b

r

/YlCt (/Y,·
,cc i •'\.. ( h
o[;' 7 979 ·-(?S

.·

Favor anexar uma cópia dos seguintes documentos:
• Contrato Social ou Estatuto Social e Ata de eleição da diretoria atual, e,
• Cópia do CNPJ.

Comprovante de Inscrição e de Situ .. . segunda-feira, 31 de outubro de 2011

16:16:20

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

'17 .514.202/0001-09
/IA TRIZ

DATADEABERTURA

21/07/2005

õ EMPRESARIAL

t,_JPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE AGUAS DE CHAPECO
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CRESOL AGUAS DE CHAPECO
CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔM ICA PRINCIPAL

64.24-7-04 - Cooperativas de crédito rural
CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

Não infonnada
CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

214-3 - COOPERATIVA

I

I

COMPLEMENTO

LOGRADOURO

RODSC 283
CEP

I

I

BAIRRO/DISTRITO

89.883-000

CENTRO

I

MUNICiPIO

AGUAS DE CHAPECO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

I_ATIVA

21/07/2005

I

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

...

\ÇÃO ESPECI AL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovad o pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 201 O.
Emitido no dia 31/10/2011 às 16:16:09 (data e hora de Brasília).
· Voltar
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SERVIÇO ~ -t:Ot- •
t.tn:sttm das eomu•._

eotf%..RF

C'.().4

O~~r,,

..

CARTA DE APOIO DE PESSOA JURÍDICA

(Razão Social da Empresa},

Pessoa Jurídica legalmente inscrita sob o CNPJ

.43 · cs.:;:s. 3Lf3. oooJ- ·i 2

n.º

localizada

__LJL....:....~--'
Án --'......
13
-"='-_'-ÍL.,__________________ (endereço compl&to},
CEP

5Sq

S~~- 000

na Cidade de

Ao.Â..~...-~
v

Estado

através

de

seu

re presentante legal, declarar para os devidos fins, que: APOIA A INICIATIVA DA

ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, Pessoa Jurídica sem fins
lu crativos, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NESTE

MUNICÍPIO.

-·

SERVW;O p(atCú ~ "
..mtém das Caro 1lo3jl;

C()tF_Rf ('.()~o ty~lk·

Repres. Legal: (5.""'--~ ~\A'!')
CPF: 5.9 'f. "f :1 i q":) '3 - 2o .

13o-'- :\." -

Favor anexar uma cópia dos seguintes documentos:
• Contrato Social ou Estatuto Social e Ata de eleição da diretoria atual, e,
• Cópia do CNPJ.

1 z~ 1o~3
I

...::=...~· .-: ·

Cornprqvmte de Inscrição e de Situ ... segunda-feira, 31 de outubro de 201 1

16:16:44

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provid encie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

13.953.343/0001-12
~ATRIZ

.-

DATA DE ABERTURA

15/07/201 1

'E EMPRESARIAL

I~.-.RLOS ELODIR BOITA

I

I

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

HIDROCAR
I CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

45.20-0-02 -Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
CÔDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45 .30-7-04- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
ICODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

li ~~~ERO

I RODSC 283
LOG RADOURO

I. 89.883-000
C EP

IATIVA

I

IAREA INDUSTRIAL
BAIRRO/DISTRITO

I

I

I

COMPLEMENTO

I

MUNICÍPIO

I . AGUAS DE CHAPECO

SITUAÇÃO CADASTRAL

I I15/07/2011

I ~~c

I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

- CADASTRAL
' "<<OTIVO DE SITUAÇAO

I

I

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

SITUAÇAO ESPECIAL

********

********

-· I

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 201 O.
Emitido no dia 31/10/2011 às 16:16:32 (data e hora de Brasília) .
Voltar
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPA RTAM ENTO DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.056153/11

Entidade:

ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS

Aviso:

39

Localidade/UF:

Publicação:

26/09/2011

Prazo:

Aguas de Chapeco/SC

10/11 /2011

COORDENADAS

Canal:

285

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE(B)

Latitude:

27S0424

27S0413

Longitude

52W5923

52W5912

Distância A:B
(IBGE)

0.45

Processo
1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

I

RUA DOS VERANISTAS, 222-B
Endereço do Studio

2.1 .

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m )

4.

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

Lote

Processo

Município

UF

Distância

Status

24

53000 .037972/07

Sao Carlos

se

2.220,00

AUT

19

53100.000784/04

Aguas de Chapeco

se

2.680,00

ARQDEF

24

537 40.002151/99

Sao Carlos

se

2.840,00

ARQDEF

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

6.

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

7.

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

8.

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

1 z JUL zu:j
9.

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

1O.

Ender8ÇO da Sede Administrativa da Em issora

RUA DOS VERAN ISTAS , 222-B

11.

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

29/ 11 /2011

Página

1 de 2

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
Localidade/UF:

Número:

53000.056153/ 11

Entidade:

ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS

Aviso:

39

Publicação:

Prazo:

26/09/2011

10/ 11 /2011

Aguas de Chapeco/SC

Canal:

285

12.\conclusão da Análise

Existe Entidade autorizada a 2 ,22 Km em outro município. Emitido ofício a ANATEL em 29/11/2011 .
/
/

.

(/~·j/'-

_.)_ 1_5,1.:-..)
7

CARLO~ """'luotR-ToAMARAL DO AMARAL
'

(Analista)

-·

SEfMÇO ~IC(.J tl:t ;.
Ministério das ()ynu,JU~Ça;
C()F-Rf ('~ O oP~I~·

-

29/ 11/2011
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação l·: letrônica
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 3 ~andar 70044-900 - Brasília -· Dr

(61)3311 -6177
Ollcio n":f '·.. \1 /20 11/CGRC/DEOC/SCE- MC

de ~:-~ 2

de 2o 11.

À Senhora
MARIA L(JCIA RICCl BARDI
(ierentc-Gcrnl de Administração de Planos c Autorização de lJso <.k Radiofrequências- CMPR.
Agência Nacional ele TclccomunicaçCícs (Anatcl)
SAlJS- Quadra 06- BL 11- Ed. Sérgio Motta
70.070-940 - Brasília .... DF

Assunto: Alteração de Canal para o
Processo n" 53000.0561531200 I.

Scrvi~o

de Radiodifusão Comunitúria - RadCom I

Senhora Gerente-GeraL

I.
Solicitamos a gentileza de estudar a possibilidade de mudança de canal do
Plano de RcfCrência para Distribuição de Canais elo Serviço de Radiodifusão Comun itá ria PRRadCom para as localidades de Águas de Chapecó I SC ou São Carlos I SC, previstas
no Plano Bcísico com o canal 285.

Salientamos que nos muni c írios de Águas de Chapccú I SC e São Carlos I
SC hú tluas entidades, uma autorizada c outra cujo processo se encontra em anúl ise, para
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, estando as mesmas a 2,22 quilômetros de
distância uma da outra, sendo dessa forma impossível a convivência técnica de ambas as
entidades.
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Brasí lia . 03 de fevereiro de 2012.
DOCUMENTO n° 53500.000167/2012

RELATÓRIO TÉCNICO- RadCom -

n°

,. . .,

·.~ --:_\

/2012/CMPRR- ANATEL .

A Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das
Comunicações soltcita por meio do presente documento, alteração de canal no Plano de
Referência para Distribuição de Canais do Serviço de Radiodifusão Comunitária - PRRadCom,
conforme abaixo:

Localidade

Canal
Atual

Á~ ua~_~Ç_!:l~p~_c;c)_ ______ 285

-·---~·-

Novo
Canal
,_.

254
___

Os canais 198, 199 e 200 não podem ser utilizados devido à existência de canal 6 de RT\J
na localidade de Chapecó/SC.

1.

Análise Preliminar:

Esta gerência, após análise técnica do correspondente estudo, verificou que a aprovação
da pretensão supracitada não implicaria no surgimento de situações de interferência.

2.

Conclusão :

A presente alteração é tecnicamente viável e deverá se r submetida à Consulta Pública a
ser formulada oportunamente.
Trata-se de localidade pertencente à região de coordenação
argentina . Somente após a anuência desta administração será possível
Consulta Püb lica.
Zona de Coordenação
Consulta Pública

i}r,H;(:~} (Ld.w.l/Z-.~.~.,;~~;,,- :.,.__
Vanessa Cristina Fari<{Gomes
Especialista em Regulação- CMPRR
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CANAL PROPOSTO
254 Águas d e Chopccó/SC (FM]
l. ocahzaç.io: 27S0413 00 I 052'.V59 12.00
H~PM.u 5, 01)0 lú 'lt6 .900>!1l k) · I HWT t6CJ 0 rn - !:l,üOü k\'i:H .~"!oJ d8k) JINI,1T
En tidade: Can al V ano
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CANAL EXISTENTE: 254 Sã o Valéria da Sui/RS [FM]
l.ocalrzaçiw: 275-171-1.00 I 053W5G 13.00
[~Pf.~. n

I tiO 111

O.:m::;.;\\'( S.2J..'l t.J [ll(.). ll~,;~.H 600r.1 · ü. tki~l>..'.'•.' ( I U "i W <IUI..)IIfH,fT 1 ~:1:-u

Enl lli<Jdc: CANAL VAGO
Curvas UIT-1546
Co-Can.11

CANAL EXISTENTE: 253 Cordilheira A/taiS C [FM]
l.ocaiiZ<JçM: 2fiS 5904 00 /052WJ612.00
F HP P.~ :t ( ' fl.30t) 1-.'o/t( · ~ . :~:.JU

01

ESTUIJO OE VI.·191LIDADE C[ C':Af.I/,L · FAI

I<W\ · 11 .1i IH ct01o.) IIW.:T

1 -~ D 111

INTERFERÉNCIA DO CANAL PROPOSTO(A4) NO CANAL EX15TENTE(C)
Ca mpo Protegido: 66.0 dB Rcl t1ção de Prot eçtr o: 3-1 .0 C:B Ca111po ln teríerente · 32 .0 dl:3
Contorno Prott:gi<Jn: 7 .40ô km Contorno Interferen te: 13 t .7 18 km
Dis!;~rr ci ;, 1 Minima : 139. 124 krn Oi stiinci;J E xi ~ t en t c : 123.0·1 3 km •\:limUI<:!: 22fs,f1:
IN VIÁVEL

En1Íd<Jde: CA NAL VAGO
Cruvas UIT-1 546

Primeiro A(Jjaccntc
INTERFERENCIA DO CANAL PROPOSTO(A4) NO CANAL EXISTENTE(C)
C"mpn Pr o legido: 66.0 <1ll Rel~ç.io do Pro1 eç~o: 6.0 dB Camp o ln1erfmcn1 e: 60 .0 dR
Conlorno Protc91do: 7,r107 km Contamo lnterl erontc:32. 793 km
Dtsfàpcta Minirna: 40,200 km lJ tstfl nr.:in F. xistente:39,209 km Al •fmt t(!· 76.oc
IIJ.\fl.f\.lf!'.l,

O,:IO.:J i;W( !l,:qn 11 8:..) ·
~ nlod ac!e: CANAL VAGO

ll~l1.H

ÀfBt.•n l ~rl a

iJJ!t.lõ, JI I:J,t rnliW'l13 3-t3.!J.!YJ i.Jn
Ot<.. l.~ noa ai~ õJ

fl.~•S

ru:r.:wr:t 70 .0 10

~~~~

P.u õJifH:IJ
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CANAL EXISTENTE : 254 Cristal do Su /IFIS [FI\l]
Localizaç<io: 27S 271"1.00 I OS:IW 1447.00
LI~P t, la x

PAÍSES P/ COORDE~JAÇÃO:
i'<u:;

1}0 U 111 '" l),iifi!l k'-"·'( 11 610 t!UI<) l l .~.•. fí 1 ~0 m

ATENÇÃO

Curvas U/T-1546
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Brasília,
À Senhora
PATRiCIA BRJTO DE Á VILA
Diretora do Departamento de Outorga de Serviços - DOS
Ministério das Comunicações
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"- Edifício ,fvlexo- Sala 300
70.044-900 -Brasília- DF

'1

de novembro de 2012.

Assunto : Solicitações de alteração de canais no Plano de Referência para Distribuição de
Canais do Serviço de Radiodifusão Comunitária- PRRadCom.

Senhor Diretor,

Infom10 a Vossa Senhoria que as solicitações constantes dos processos abaixo listados,
participaram da Consulta Pública n. 0 07 , de 13 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial
da União de 15 de fevereiro de 2012, e da Consulta Pública n.0 37, de 16 de agosto de 2012,
publicado no Diário Oficial da União de 20 de agosto de 2012, e efetivadas pelo Ato n. 0 6.265 ,
de 29 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2012, razão
pela qual estamos enviando os mesmos para esse Órgão, para ciencia e providências cabíveis.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
Praça XV de Novembro, 242 - Centro - CEP : 880 I 0-970 - Florianópoli s/SC
(48) 3229-4338 FAX (48) 3225-6724

Ofício no 467/2012/DRMC/SC-MC
Florianópolis 21 de novembro de 2012.
Ao Senhor
RONALDO GUILHERME ZEFERINO
Representante Legal da Associação Rádio Comunitária Som das Termas.
Rua dos Veranistas,222-B, Centro.
CEP 89.883-000 - Águas de Chapecó/SC

Assunto: Encaminha Nota Técnica relativa à analise do Processo no 53000.023073/2012-88.

Senhor Representante Legal,

1.
Tendo em vista a análise realizada no processo no 53000.056153/2011-39 da
localidade de Águas de Chapecó/SC no qual essa Entidade requer autorização para execução do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, encaminhamos cópia da Nota Técnica n° 299/2012, que
indica pendências passíveis de saneamento pela entidade.
2.
Comunicamos, por fim, o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
recebimento deste ofício de acordo com o AR Postal (A viso de Recebimento) que o acompanha,
para que a entidade apresente toda a documentação solicitada Transcorrido esse prazo sem que
haja respostas ou caso as respostas não atendam a todos os itens 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 emergência ou
de . c~la~idade pública, reg~larmente comprovados, desde ~ue a r
~~sfmte.. u a
sohc1taçao formal neste sentido, dentro do prazo para cumpnmento ~GIIS1~rr do
esse prazo, a documentação encaminhada será considerada intempestiv ~ifáM~~a ue
não serão aceitas prorrogações de prazo solicitadas por fax, e-mail ou te efone

~ ~~~t~:::.

Aproveitamos para informar que esta Secretaria poder ,
en ar
4.
comunicados oficiais via SMS e documentos digitalizados via internet entidades interessa as,
desde que complementem seu cadastro com telefone celular e mantenham 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 ofício, com assinatura do seu representante legal. Os conteúdos encaminhados por

53000.056153/201 1/IJRMC-04

/~\

\

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
Praça XV de Novembro, 242 -Centro- CEP: 88010-970 - Florianópolis/SC
(48) 3229-4338 FAX (48) 3225-6724

Nota Técnica n. 0 299/2012/DRMC-04-MC

Assunto: Constatação de pendências.
Referência: Processo n.0 53000.056153/2011-39

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de requerimento de autorização da Associação Rádio Comunitária Som
das Termas, para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade de Águas
de Chapecó/SC.
ANÁLISE
2.
Tendo em vista o tempo transcorrido da solicitação e a alteração de canal no Plano
de Referência para Distribuição de Canais do Serviço de Radiodifusão Comunitária PRRadCom para esta entidade, somando-se ao fato que a Norma 1/2004 neste ínterim foi
revogado, estando em vigor hoje a Norma Complementar 1/2011, observou-se a necessidade
depois da análise do processo, da atualização dos documentos anteriormente anexado e de novos
de acordo com que dispõe a Norma 1/2011, conforme descrição a seguir:

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:
a. Comprovação de residência (original ou copia autenticada) de todos os
membros que integram a diretoria, conforme disposto no Pa ' r~ ünico o
artigo 7° da Lei n.0 9.612 de 19 de fevereiro de 1998, tlllMO()~eWA:r-q e
a constatação de que os dirigentes não residem na ·~~de
executar o serviço, poderá ensejar no indeferiment ~-bfo~so .w Càso
documento encaminhado não esteja no n?me do diri~~ 1 Ld$nv~rá s r
tre
~u o Lfhular
encaminhada a comprovação do vínculo existente
comprovante. Em caso da residência ser alugada, cópia utenticada
contrato do aluguel. ~,.
'o..
~i
-=~

J:ib

j

.

-;::-;;:.

::.-:-:.

b. Certidões de feito criminal da justiça estadual e federal, dos últimos 05 (cinco)
anos do local de residência, de todos os diretores ou cargos similares, emitidas
pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da região (seção
judiciária competente), respectivamente.
L ·C\ S

f· /2

53000.056153/2011-DRMC-04

J .i _

----------- - ·~R~{
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ANEXO 3 - MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
Eu,
(nome do
representante), na qualidade de representante legal da--,-_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __
(denominação da requerente), declaro para os devidos fins que:
o endereço completo da sede da entidade é no (a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __
cujas
coordenadas geográficas, na padronização GPS- WGS 84, são: _ _0 S _ _ ' _ _" de latitude
e _ _0 W _ _ ' _ _ "de longitude;
todos os dirigentes da entidade residem na área de execução do serviço.
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

fantasia

da

entidade

ou

da

emissora,

se

este

for

utilizado,

será

o endereço proposto para instalação do sistema irradiante é na(o)_ _ _--=----=-----=-=--=-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- cujas coordenadas geográficas,
na padronização GPS- WGS 84, são:
o S _ _ _ _ " de latitude e
ow
_ _ ' _ _ " de longitude;
a entidade apresentará Projeto Técnico de acordo com as disposições da Norma no 112011,
aprovada pela Portaria MC n~ 462, de 14 de Outubro de 2011, e com os dados indicados em seu
requerimento, caso lhe seja solicitado;
a entidade requerente e seus dirigentes não possuem qualquer vínculo de subordinação ou outro
que sujeite a entidade à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou a orientação de
qualquer outra entidade, seja de ordem financeira, religiosa, familiar, político-partidária ou
comercial, em respeito ao disposto no art. 11 da Lei no 9.612, de 19 fevereiro de 1998; e

-·

a entidade requerente, se contemplada com uma outorga, não veiculará publicidade chi~!m ~ t:~ •
podendo veicular apenas apoio cultural nos termos da regulamentação.
MinietéOO' das ComttU~Ç~.

COF..Rf C'.al O~r.l~ ·

de - - - - - - - - - - de - - -

(local e data)

_J~Ul10:3

assinatura do representante da entidade
Endereço para correspondência:_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _-----' na cidade de
- -- - - - - - - - - - - - - - ' Estado _ _ _ _ _ _ _

__J

Telefone para contato: OXX-_

CEP _ _____________

-- - - >

_ -_ _ _ _ _ _ _ _ __

Correio eletrônico (e-mail): - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - '
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ANEX04
DECLARAÇÃO DE FIEL CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
Nós, na qualidade de dirigentes da

_(denom inação da requerente), declaramos, para os devidos fins , que nos comprometemos
ao fiel cumprimento da Lei n° 9.612/98 de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento e das
Normas estabelecidas para o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Representante Legal (CPF)

Dirigente (o cargo que ocupa) (CPF)

Dirigente (o cargo que ocupa) (CPF)

Dirigente (o cargo que ocupa) (CPF)

Dirigente (o cargo que ocupa) (CPF)

Dirigente (o cargo que ocupa) (CPF)

Dirigente (o cargo que ocupa) (CPF)

Dirigente (o cargo que ocupa) (CPF)

Endereço para correspondência :
-------------------------------------------na cidade de
Estado
CEP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ J

Telefone para contato: OXX-_ _ -_____________________

SERVIÇO ~ •tOt •

urmn da!~:~
o CQtr.,...

COF~ c~

Co rre i o eletrônico (e-m a i I}: --------------------------------+-----------
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ANEXO 5 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES DE APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

E~

da
nº

~ame

pessoa

que está manifestando apoio),

portador da carteira de identidade
na
residente
de
na
cidade
Estado de
pessoa
física, venho, nos termos de que trata o subitem 8.1 da Norma nº 1/2011, aprovada pela
Portaria MC n~ 462 de 14 de Outubro de 2011, demonstrar o meu total apoio à iniciativa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ J

da ---------------------------------------------------------------(denominação da entidade requerente), que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

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

(local e data)

de - - - - - - - - - - - - - de - - -

assinatura da pessoa que manifesta o seu apoio

f) ks. ~
~
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ANEXO 6- MODELO DE MANIFESTAÇÕES DE APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOIO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E COMUNITÁRIAS
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS

A ------------------------------------------------------------

(denominação da entidade), Inscrita no CNPJ sob o nQ ----------------' _____
_____~com sede na(o
na cidade de
Estado de-------------------------·' , entidade
sem fins lucrativos, legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente
há mais de 2 (dois} anos, vem, nos termos de que trata o subitem 8.1 da Norma nº 1/2011,
aprovada pela Portaria MC n~ 462, de 14 de Outubro de 2011, demonstrar o seu total
apoio à iniciativa da

(denominação da entidade requerente), que tem por interesse executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária. Afirmo, ainda, que a sede desta entidade se situa na área
pretendida para a execução do Serviço.

(local e data)

de ------------- de ------

assinatura do representante legal da entidade que manifesta o seu apoio

Nome do representante legal:
CPF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f

ATENÇÃO: Para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia
autenticada do comprovante de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP J)
e da ata de eleição ou do Termo de Posse do Declarante.
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ANEXO 7- MODELO DE MANIFESTAÇÕES DE APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOlO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E COMUNITÁRIAS
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS HÁ MENOS DE 2 (DOlS) ANOS

A --------------------------------------------~----=-----~

{denominação da entidade), inscrita no CNPJ sob o n9. ~~~~~~gç~~~~

com sede~~~~~~~~~~~~~~

iniciativa da

(de'!oO:ino!õo do e~t:d_ode ~equerente) que tem por interesse executor o Serviço de
?ad!Odi.(usoo Comumtonc:_. Afirmo, ainda_ que o sede desta entidade se situa na área
retendtda para a execuçao do Serviço.

de _____________ de
( l o c a l e d a ta)

assinatura do representante legal da entidade que manifesta 0 seu ap $ifMÇO ~ .ttl .
Mlnistém das Chnu.a;aça..
COtf1:RF r.ou o c-tr.r~Nome do representante legal:

J~0:3

1 __
2
- ---------------.--

CPF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

"·

ATENÇÃO: Para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acom~anhada de cória

\ \ \
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PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO I DEST!NATAIRE
NOME OU RAZ.ÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO I NOM OU RAISON SOÇIA'~ E O,U DE.ST/Nit!AIRE

ENDEREÇO/AORESSE

CEP I CODE. POSTAL
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SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
A/C Sr. Marcelo José Dudeque
Delegado regional substituto.

8R.:j. 8ÍLL~... DF

Assunto: RADCOM/DRMC/SC- MC de 21/11/2012
Processo n.º. 53000.023073/2012
Aguas de Chapecó - SC

Í

Em atenção ao ofício acima ind icado e relativo à solicitação de
documentação para sanear pendências constadas no requerimento de
autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, em nome
da ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, segue anexo
a documentação solicitada.

•

Documentação jurídica

Aguas de Chapecó/SC, 2 1 de dezembro de 2012.

Presidente

CONTRATO PARTICULAR DE ALUGUEL

Que fa zem ent re si, de um lado como LOCADOR o Sr. ~'l oacir Dalla Rosa , brasileiro ,
e<lSilth>, ilposcntaclo, res idente e clomiciliacla na Rua elos Veran istas, 222, Centro, CEP :
~9B83 -00U i\il un icípio de Aguas de Chapccó/SC, cadastrDclo no C PF so b 11 ° 250.399.119-04
c registmd o na C ! sob n" 5()<1.686, expeclicl a em 08/07/ 1998 pela SSP/SC, e ele outro lado
corno LO C ATARIO o Sr. Ronaldo Guilherme Ze fer ii10, brasileiro, casado , rad iali sta ,
cDcLtstraclo 110 C i> I~ sub n" (J.10 .924.099 -49 c re gistrado nD C l seb n° 2.165.894, ex ped id a em
07/ 11 / 1985 p e l ~1 SS P/ SC, tem entre si, ju sto e co ntmtaclo este in st rum ento qu e será reg ido
pe las seguintes c l ~w su l a s e condições:

CLAUSULA PRiiVIEIRA:
Que o St·. Moacir Da l ia Ros<'l é o legít imo pt·opri ctúrio de um apartamento, m ed ind o I 00 m"
(cem lll etros qmtcl r<Hios) , l oca li zn do na Ru a elos Veranistas, 222-0, Centm, CEP : 89883 00.\)_l/luni c ípi o de Águas ele C hnpecó, Es tado el e Sn nla Catarina.

CLAUSUL A SI~GUNDA :
O ·LOCADOR <l lu ga o imóvel acima ao LOCATARlO, pe lo prazo ele OI (um) ano, tendo
ini cio em OI de agosto ele 20 12 c término previ sto pat·a 3 I de julho ele 20 I 3, pod endo ser
p~·orrogaclo m ecl inme acordo en tre as panes, com antecedênc ia ele 30 (tri nta) di as ao término
deslt' in strum eJJLo.

CUd JS lJ LA TERCEIRA:
1\ titulo de uluguel o LOCATÁRIO pagmá ::10 LOCADOR o valor men sa l el e 1($ 250,00
(duzentos e cinquent:1 reais), pagos nntecipaclamente.

Ci ,i\USULA QUARTA:
O LOCATARIO li ca responsáve l pelo pag~unento da despesa relac ionada ao co nsumo ele
ene rgia elétrica , devendo Lrans l'e rir a titu laridade pnra o se u nom e e ao tén)lino ele cada mês
apresenta r a qu it açflo da mesma.

·.

SERVIÇO ~ .l:tl,~das <hru.._,
~~f cc.4 OO"~t ...

l'mcíg t·<lfo lJ nico: Por se r a rede ele distribuiçJo ele .::1g un em um Cl!lico regi st1
co mpartilhack1 com os demais im óveis , O LOCATÁRIO compmmete-se a pag
LOC ADOR, o va lo1· ele R$ 20,00 (vinte rea is) mensa is, 1·elerente o cons um o ele ág 1a.

'
"' . . . :

l!

1' /
., '-'l:,-'I...!.Lt_ .. ~'"-L. ~~
;:."·L,..~-~:.~...... , ~

.· )

.

ESCRIVANIA DE PAZ DE ÁGUAS DE CHAPECÓ ·ESTADO DE SANTA CATARINA
=>ua Por1o Uniêo . n' 706. SI 03. Centro . Cep 89 863-000 . F 49 3339 07 2

CLÁU SULA QUINTA:
O LOCATARIO p:1ga 1·á ao L O CA DOR o va lot· cl ev icl o pelo alu guel elo imóvel , sempre el e
fom1a antec ipada. o u seja, até o último dia úti l do mês de re l~ re nc i a ao pa gam ento
efet i vado anterio rm en te.
CLÁUSULA SEXTA :
O LOCATARIO assum e desde j á o comprom isso de ze lat· pel a con se rvação do imó ve l e
ao l~ nal el o pra zo elo presente in strum ento, entrega-l o da mes ma fo rma qu e o recebeu.

CLÁlJSULA Sl~TIIVIA :
Fica eleit o o Fó ru m ela Co marca de São C arl os/SC, para dirimi r qu aisqu er dú v idas ou ca sos
om issos a este co ntt·mo.
Águas de C hapecó/SC, OI de agosto de 20 12.

ESCRIVANIA DE PAZ DE ÁGUAS DE CHAPECÓ · ESTADO DE SANTA CATARINA
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ALEXA ORO W ERLE- Escriv ~o de Paz Designado
Emolumentos : R$ 2,32 + se lo: R$ 1,30-- Total: R$3 ,62
Selo Digital de F iscalizaç~o- Selo normaiCXL37082-ZKL8
Confira os dados do ato em :selo.tjsc.jus .br

iJUL 10~3
--= ·~.

DISTJNAT/Í.R/0:
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia Regional de Santa Catarina
Praça XV de Novembro, 242- Centro.
Florianópolisi.SC
CI!.'P: 88010-970
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SO LI CITAÇÃO DE JUN TADA DE DO CUMENTOS

Ao
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
A/C Sr. Marcelo José Dudeque
Delegado regional substituto.

8R.U.8ÍLL:S.- DF

Assunto: RADCOM/DRMC/SC- MC de 21/11/2012
Processo n. º . 53000.023073/2012
Aguas de Chapecó - SC

Em atenção ao ofício acima indicado e relativo à solicitação de
documentação para sanear pendências constadas no requerimento de
autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, em nome
da ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, segue anexo
a documentação solicitada .

•

Documentação jurídica

Águas de Chapecó/SC, 29 de novembro de 2012.

ltONALDO GUILHER . · E ZEFERINO
CPF 630.924.099-49
Presidente

~JUL10~3

- ....
...._
-

'

-

CONTRATO PARTICULAR DE ALUGUEL

Que fazem entre s i, de um lado como LOCADOR o Sr. Moacir Dalla Rosa, brasileiro,
casado, aposentado, residente e domiciliada na Rua dos Ve ranistas, 222, Centro, CEP:
89883-000 Mun icíp io de Águas de C hapecó/SC, cadastrado no CPF sob n° 250.399. 11 9-04
e regi strado na Cl sob n° 564.686, expedida em 08/07/1998 pe la SSP/SC, e de outro lado
como LOCATÁRIO o Sr. Ronaldo Guilherme Zefe rin o, brasileiro, casado, radia li sta,
cadastrado no CPF sob n° 630.924.099-49 e registrado na CJ sob n° 2. 165 .894, exped id a em
07/ 11 / 1985 pela SSP/SC, tem entre si, ju sto e contratado este in strum ento q ue será reg id o
pelas seg uintes c láus ul as e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Que o Sr. Moacir Da ll a Rosa é o legítimo proprietário de um apartamento, medindo 100m 2
ç I ~ ,., \ \ '), rll
"
(cem metro s quadrados) , loca li zado na Rua dos Verani stas, 222 -D, Centro, CEP: 89883 - -~ .,.. C: ~ ~ . 1 0
000 Mu ni cípio ele Águas ele Chapecó, Estado ele Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDA :
O LOCADOR a luga o imóve l acima ao LOCATÁRIO, pelo prazo ele OI (um ) ano, tendo
ini cio em=G-I ~cleagosto ele 2012 e término prev isto para 31 clejulho de 20 13, podendo ser
prorrogado mediante acordo e ntre as partes, co m antecedência ele 30 (trin ta) dias ao té rmin o
deste in strumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:
A título de alugue l o LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o va lor me nsa l ele R$ 250 ,00
(duzentos e c in quenta reais) , pagos antecipadamente.

CLÁUSULA QUARTA :
O LOCATÁRIO fica responsáve l pelo pagamento ela despesa re lac io nada ao cons~ L-Im
-.:.:.;o-~ _
•
energ ia e létr ica, devendo transferi r a titula ri dade para o se u nome e ao té rmi no de ..
fl(ajC(J til-:.
apresentar a quitação da mesma.
~ério da! Comlta:açl.
COHFN C'.o.l OC"~lt.·
Parágrafo Ún ico: Por ser a rede de dist ri bu ição de ág ua e m um único regi str se ndo
compartilhado com os demais imóveis , O LOCATÁRIO compromete-se a paga1 para
LOCADOR, o va lor de R$ 20,00 (vinte reais) me nsa is, referente o consumo de águ .

tvUl 70~3

-- -

. ...

c:~/~~~

-~~.

CLÁUSULA QUINTA:
O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o va lor devido pelo a lu g ue l do im óve l, sem pre de
form a antecipada, o u seja, até o último dia útil do mês de refet·encia ao pagamento
efetivado anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA:
O LOCATÁRIO assume desde j á o compromisso de zela r pela conse rvação do im óve l e
ao final do prazo do presente instrumento , e ntrega -l o da mesma fo rm a q ue o recebeu.

CLÁUSULA SÉTIMA:
Fica e le ito o Fórum da Co marca de São Carlos/SC, para di rimir quaisquer dú v id as ou casos
omissos a este contrato.
Águas de C hapecó/SC, O1 de agosto de 20 12.

t

~, .-----:-.X,
9.~,

L 1-IE~
Locador

-

L-L-t..

E ZEFERINO
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Segunda Via de Boleto

CELESC 0/STR/BU/CAO S.A.
~~~~~~~~~~-a~C160 Broco A1, 61 e 82 - ltacorubi- CEP 8803~-900

EMISSÃO:
05/1 1/2012

VENCI M ENTO
0 5111 12012

N' DA UNIDADE CONSU M IDORA

·,
LCCAL: 1806
ETAPA/ UVRO· 10 f 011785130
CPF2 503991 1904
R DOS VE.QAN!ST AS, 222- CASA
AGCH- CENTRO- AGUAS DE CHAPECO - SC - 89883000
RESERVADO AO FISCO

1328751- FAT- 01-2012774624653-3
RF.FERÊNCIA: 1012012

CNPJ 08.336.783/0001-90 lNSC EST 255 266 626
www. c elesc.co m.br

MOACIR OALLA ROSA

NOTA FISCAUCONT A DE ENERGIA ELETRJCA- SéRIE ÚNICA
GRUPO 'B'

43955500

PERIOOO FISCAL: 1711012012

CONSUMO T OT A L FAT URADO
203 KWh

ATEND IM E NTO AO CLI ENTE LIGUE

VA L OR ATÉ O VENCIM ENTO
R$ 90,86

0800 480120

FF90.31 D8.81 DA.CF 1 8 .01 C6.91 E3.19EC.9B23
D ADOS DA U NIDADE CONSUM IDORA I FATURAMENTO I FORNECIM E NTO

LANÇAM ENTOS
(.>TDE:- REf'
F;.TUP..:.OA

O.ESCRlCÀU

CLASSI FICAÇÃ O
RESI DENCIAL I CONV ENCIONAL I MONOFASICO
USUÁRIO DA UNIDADE CONS UMIDORA (C L)
45268403 • MOAC IR DA LLA ROSA

C<:•!lSIJHO

r5n

C(•JISU!f:>
Ct;•SI?

53

'f,;,Jtr:;.
Z/IC!lS
O, JlNOi.)

o,

.;50 ~-1]

V;..tOP.IRSI
~7,

I

INSTALAÇÃO TRANS FORMADORAICHAVE
D A DOS D A MEDIÇÃO- C O NSU MO R EGI STRADO NO MÉS 101201 2
HP

EQUIPAMENTO .

:!?51 ~4~

DATA DA LEITURA ATUAL:

11/ 09/.!ll J. .:!
JO
6 ·i7 il

DATA DA LEITURA ANTERIOR:
NÚME RO DE DIAS FATURADOS:

LEITURA ATUAL:
LEIT URA ANTE!-< lU ~ ·

.;,:75

CONSTANTE DE FATURAMENTO:

1, 00

1112011

1212011

0212012
0312012
0412012

0512012
0612012

Rutll"

~
'·" \Jl?::~!

o," ;.Q

VALOR OC• PIS
VAL.OR 0 0 C•:•f WS

::03

HISTÓRIC O D E CO NSUMO

01 12012

F'~,j

::oJ

CONSUMO DE FATURAMENTO :
CONSUMO FATURADO NO MÊS
FATOR DE POT~ N CIA:

1012011

~~c
<:>
I

t:Hh
J,!OA
11/ 10 /::0l.!

UNIDADE DE MEDIDA:
ORIGEM DA LEITURA ATUAL:

REFER!:NCIA

Ol

:?"3,90
!f, 9~

COMPOSIÇÁO DO ICMS

NÚMERO

ENERGIA

DIAS

FATURADA

32
30
28
30
32
30
32
30
30

278
197
206
502
344
345
140
173
159

OR IGEM
LIDO
LIDO
LIDO
LIDO
LIDO

ENERGIA
MÊOIA OIÃRIA
8,68
6,56

7.35
16.73
10.75
11 ,53
4,37

LIDO
LI DO
LI DO
LIDO

5,76
5.30

BASE DO CÁLCULO {R,): 80.91

ALJOUOTA(~{,)

12

VALOR (RS): 12.81

PARA PAGAMENTO APÓS O VENCIMEN TO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%.ACRESCIDO
DE JUROS DE O 0333 ~-POR DIA DE ATRASO,
CONFORME LEI N• 10 438102 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI N• 10. 192101.

< < < < RE AVISO DE VENCIMENTO DE CONTA>>>>
Esta Unidade Con"""..umidora (UC) apresent<l 3{5) seguinte{s) f3lura{s) em dé-bito.
09120 12 RS 57.99. Se a(s) mesma(s) não for( em) paga{s) ate 0811112012. a UC estará sujeita suspen~o do
fo.-necimento de energia, confOfme l~islação vigente. Caso o(s) p.agamento(s ) tenha(m) sido e retuado{s). favor
::tesconslderar este aviSo.

a

-SEGUNDA VIA DE FATURA -

MENSAGENS I AGENCIA OE ATEN DI MENTO - AV SANTA CATARINA,828-SALA 1
• • - · - - -- Calcndario Leitura 201 3 -- -- -- - Jan-15101/13 - Fcv- 15/02113- Mar- 15103113 - Abr- 15104/1 3

~~
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CELESC DISTRIBU/CAO S.A.
Avenida lta marati, 160 Bloco A1. B1 e 82 • ltacorubi · CEP 86034-900
· Florianópolis- SC
CNPJ 08.336.78310001-90 INSC. EST. 255.266.626
www.celesc.com.br

CEDENTE
CELESC
DATA DOCUMENTO
17110/2012

SACADO
MOACIR DALLA ROSA
NÚMERO REFEReNCIA
FAT - 01- 201277462 ~ 65 3 • 3

DATA PROCESSAM ENTO
17110120 12

836500 000002

9 0 8601620002

UNIDA DE CONSUMIDORA
43955500
00 1 0 1 0020129

ETAPA I LIVRO
101 011785
REF ERÊNCIA
10/2012

774624653036

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
,,~

VEN CIMENTO
05/ 11/2012
VA LOR CO BRA DO (R$)
90,86

Nou Fiscal/Conta d.;: En.:rgiJ. E::!o::tr11.:-a Serit: lJnica

J:tjl!bltffffit:r:m1u!rt-!t

1331302

Ceiese

42527580
l.'mtttWJ,.I!,.

Distribuição S.A.

11/2012

FAT -01 -201 27B51 710 16-4$
~~,1r.o ca

CLADIS INES DAL LA ROSA
R DO~ Vl::KAr~lS L.O.S , 21.2- CA~A GX 02
89 SUJOOO -AGCH ·CENTRO AGUAS DE CHP..PECO -SC
Lo..:/Etapa!Liv:·t(lQ6,10 ,01171Je;- McdiJ or: A022 '1 7'1~ ·J - TENSAO NOMINAL : 220v- v · GRUPO 8

Cl.asifi cacao: OI - RESIDHJCI.U.L -CONVENCIONAL· MONOFASI CO

fS (1 í' 14 1]
l': hHti dor

Aô22 ·J1 ·J91

L~lt . Atu.al

6916
6712

LE-lt.Ante.r
Cc.nswnc M.:dlfat
N\.JnH::ro dê DLH F"atur;~do
Co nsumo Medio Dil rio {!I:Wh)
F .no r do! Multlplic3CJ.o
Leit.

Ant~Hior

Unídadt: d* Mt:didil kWh
Origem da Lt!ltun. LIDA

fator

d~

20-H:2:04

N0\'112

204

30

OUTI'I ~

•199
94

SET/12

·t ,OO

AG0/12
JUL/12

30
9 '1

DEZJ11

DM 1C
-1 ,'14

JUN/1:.?
MAI/1 2

'\7 3

NOVI'\1

0,00

Media 3 11ltirnos
!Hé'.i~S (kWh) · 165

1711012012

SET/12
ü1C
Mit.l M,..nnl 7 .26

15tltl201 2

Emls;;:.oJ;:.pr.::;.;ntl\!lo

161'11 /2012

1\lt:t:l Trim .
M,..ta Anual
Ro=-ali:zado

Pr o:<. L.::iturl

'U/12i'2012

Ctv1 (R$) : 1-1 .11

Itens Faturados
F;;1xa dv Consumo

ü ut1 as

Cobraiit:;j~

F1C

3,86

14 .53 T,72
29.06 ·15,45
0.00
0,00
Conj.P.NEEL: PALMITOS

Quantidad.; na faixa

CONSUMO
CONSUMO
Preco ( ·1)

ABR/12
l'o1ARJ12
FEV/12
JANI12

5.60

Leit Aru.ll

Total

CPF . 34633936972

Potencia

100

0 ,372733

5.4

0,440555

,·}-: J0j
Va1o r (W '
5f 11

Tarifa. (R$/kWh)

150

75
166
208
199
145
160

2J . /~

79.70

COS1P

9 .95
9 .95
89 .65

Total- Preco (2)
Total~ P.agar(R$)

C•?lllpo::.:ulO elo Prtco (A1i 31 R e:;o!ucao 156/2005)
E~JERGIA

I

'1RAHSMiSSAO

6, 10

1

rk!Buros

16 ,24
15 ,69

ENC SETORIAIS

7.06

I

SOMA DEMú!'JSTR.n.TIVO

-r9 ,70

34 .61

01STR18U1CAO

tv\ çnsag~n-s

- ------ - C:alen<l ario L~itura20 '1J ----- - -J :.m \5/01/13 - Fc:v - 15!02113 - Ma1 15/03/13 Ab r -15104/!3
r·,Ja' 15/0b! l 'J- .Jun ~ ld/0 61 13 - Jul - lG/0//13 ~ ,'l.go -· t ~/OtH!3

S...t -13/09/13 - Ot~ t - 15110113

t-J ov 14/ 11113 - Dcl -13n2/13

DE:BIIOS·OB/2012R$~ô 1:~

1 2 JUL ZD~3

. ,_rr
.v
PAGA~. L'.: !' ~ó-Etvl .A. í R.Ã.SQ -- - - - -- - -- - ----

~~-1~'!:,:~.:~::J~·t~:~~;1;.~~ ;~~,t~1 :'{~~~t:~!;t~~~~~l3 ~~~-i~~~~~~}t;a·~~J
~:li L f.:mu

"-l)'>''it>::Ltor.

iZITim'fi:m:"'TTD·trn'lmvm
S:ls ó!- d~ C~lcu1c (R.Sj
79.70

ICMS

-

M•ijtfh'êt'fôtíjftjfi·.·-r;;'óf.íiiilíiW·ii&
05/12/2012

rm fi ·

7s

89,65

!193

AIÍ<;t1otl {"!..)
1212 ~

m
Valor iRS:)

12 .64

PI S/PAS EP

0.54

COHI·J5

2.~·1

DB9F .01 DO . D985.8625.548D.9DB8.8C89.3EB5

I- /"

N ou f i!io!fC{;nta d'oi"

mno;,

Celesc

lrf.m.

Distribuição S.A.

EnH~ i l E l·~ tnc ;l 5~ ri .:-

Un f,:3.

ffi111f:!!!!!O.'S'!!:f!I!17MftifMi!T

40785442
ftli·'''
11 /2012

~1~-í~'M~~·~·~·~~~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIPI1117111111141.1111111111111
JULIO ALBER1· 0 MARCHIORO
H P O R 1 O IJNI.O:O , 4\0

CA5.11o. CX 01

0 Sti8JOOO -.~.l3 CH.
Lo;)~!fEtlpl..iL iv:

CE N l R O-AGUAS DE CHAPE GO- SC
Ji30b \0 0 ·1 17 3~ - M-.didur: 80 :?32546~ . TENSAO N O MH·JAL : 220 v - 380 v - GRUPOS

C!:lii'!õ !ft •: :t•! ]<.} O1 . HES IL!ENCJAL - COI·NE!NCIONAL - TRiFP.S1CO

F5tL7.H:l)
M.H!idor
l~ i t Atll;li

L..:it . Anti:r
•: l)f"l!óU !iH.• til~ dfF

"t

Nw-ntoro d~ D l ~t. filtundo
C.:. n !.umv r..-t.:.ct!v Oilriú (~Wtli
F01t<.•f do!- Mu !t !pl!o:.~<~o

CP F: 7&~W7465920

UnidJ.dl! à.:. M,htldl ~Wh

BO:::!J254 b2
11488
'1'1280
208!208
30
6 ,9J
·1,00

O n~ê !ll

dl Le-ttur;).

LIDA

F ltVr d~ PUt~ n ~ EI.

;oi

r1c

D1-.·1lC

::! ,85
7 .7'2

4"14

L.::ir. Ant <é l"lC~r

17/"\C/20"12

lô:!lt. Atu.:ll

"1 6!1!12012

Enilt:.no U\J:-rv si-nt;)cl(l

·J61"1"1t20 1::::

DIC
Met a i' .1ons ;:r. ! 7 .~6
M"uTrim.
14 t.J
Mc t lfl.nu;:r,l 29.06
R\:aHzaJo
0,00

·J..t!"l2f20 ·12

Cc;•J ANEEL : PALMITOS
CM {RS}· 31.69

Pro ~ . l~ttura

SETfl~

"16,45
0,00

0.00

I
NOV!'l:.? 20tl
OUT/12 l!Ci
SE Til~ 2'1"1
AG0/12 180
JUL/'12
167
JUN/\2 170
MAI/12
·nm

íA.C.RJ12
FEvi'12

204
21P
JH

JAN/12

2 '18

OEZJ11
NOVI"II

207

P..ER!12

,..

'.

19 "1

M.wdi~ 3 uitimo'l
me-;".,(i<.Wh) : 1911

ll~ns F~lur3dos

au~ntidadt-

Faixa d\'1 Consumo
CONSUMO

na t"a1">1.a

Tnrifa (R$ikVVh)

150
58

CONSUMO

Valo.-(R$)
55,91

0 ,372733
0,440689

25 ,5Õ
81 ,47

Total . Prsco (I)

Outras

Ccbnmca::~

9 . ~5

COSIP

MULTA CüNTA

A~HE:R!OR

Ref. 0912012

1,67
0,58
12,20
93 ,67

,JUR OS CUNTP. AN T tR! OR Ret". 09/20 "12

Tolal . Prece (2)
Total a Pag ar {R"$)
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CELESC DISTRJBUICAO S.A.

EMISSÃO:

~==~16081ocoA1,81e82-llarorutli-CEPB8034-900

23/11/2012

GRUPO'B'

1520084- FAT- 01 - 2012785527730-40

REFER~CIA: 11f2012

CNPJ 08.336. 7B3«XXJ1-90 INSC. EST. 255.266.626

Ce!esc
...

NOTA RSCAUCONT A DE ENERGIA ElE:rRICA - sERIE ÚNICA

-.celeoc..com.b<

LUIZ CARLOS COMEL

VENCIM E NTO
0611212012

N" DA UNIDADE CONSUMIDORA

LOCAl: 1 006
ETAPA/UVRO: 111014267 I 158
CPF 01660544963
R JOAO FILLIPI, 3fil - C/4SA
AGCH - CENTRO - AGUAS DE CHAPECO - SC - 89883000

42804916

PERIOOO ASCAL: 1911112012

RESERVPDO AO FISCO

CONSUMO TOTAL FATURADO
145 K'M1

ATENDIMENTO AO CU ENTE UGUE

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$59,64

0800 480120

710B.6B4E.5DE7 .F4A2.8592.BF2E.4563.0942

LANÇAMENTOS

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA I FATURAMENTO I FORNECIMENTO
CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL I CONVENCIONAL/ MONOFASICO

D!SCRIÇÃ.O

QTDE-REF

COHSU"...D

'""""""A
145

V.:U.OR(R$)

TARI"'
S/:ICMS

~<. OS ~c

o, 372758

5 ,5~

COSI i.>

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (Cl)
43734245 -LUIZ CARLOS COMEL

P,-$.j ]_;

l

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORNCHAVE
DADOS DA MEDIÇÃO· CONSUMO REGISTRADO NOMES 11TZ012
MD

EQUIPAMENTO:

UNIDADE DE MEDIDA:
OR IGEM DA l.EJTURA ATU.AL:
DATA DA LEITURA ATUAL:
DATA DA LEITURA ANTERIOR:
NÚMERO DE DIAS FATURADOS:

LEfTURA ATIJAl:
LEITIJRA ANTERIOR:
CONSTANTE DE FATURAMENTO:
CONSUMO DE FATURAMENTO:

~i
A01Ei112H
kL"b.
LIDA
19/H/2012
18/10/20 12
32
11810
11125
1,00
145

~

Hut.!ica:

~

<S>~JU,

VALOR DO PIS
v.\LOR 00 COFIU:5

O, 31
1 , 10

1.-4~

CONSUMO FATURADO NO Mês.

FATOR DE POrt:NCIA:

HISTÓRICO DE CONSUM O
REFER~IA

11/2011
12/2011
0112012

ENERGIA

DIAS

FATURADA

30
28

148
146
157
148
154
158
144
148
133

32
30

0012012
0312012
0<12012
0512012
0612012

30

32
30
32

071.2012

COMPOSIÇÃO 00 ICMS

NÚMERO

29

ORIGEM

uoo
uoo
uoo
uoo
uoo

ENERGIA
MÉ>IA OlARIA
4,93
5.21
4.90

4,93
5,13

uoo

4,93

uoo
uoo
uoo

BASE DO cAI..cul.O (RS): 54,05

AUQUOTA(%) 12

VALOR

(RS~

6,48

PARA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MlA..TA DE 2%,ACRESCIOO
DE JUROS DE 0.0333 '%POR DIA DE ATRASO,

CONFORME LEI N- 10.43Ml2 E CORREÇÃO MOl'ETARtA CONFORUE LEI tr 10.19W1.
ESTA UNIDADE CONSUMlDORA ESTARÁ PASS(VEL DE SUSPENS.I.o 00 FORNECIMENTO

EM CASC DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATIJRA. CONFORL!E ~VIGENTE

.

4,80
4,62

4.58

-SEGUNDA VIA DE FATURA-

MENSAGENS I AG~CIA DE ATENDIMENTO -AV SANTA CATARJNA,828-SALA 1
--- ----- Calendario leitura 2013-------Jan-16101113- Fev-18102/13 - Mar-18103113- Abr-16104113

~ --------- ---------------------------------- ----- --------------- ----------- -- -------------------------- -----------~-''-

~'I

~.,:;,.
•1

Ceies,:
CEDENTE
CELESC
DATA DOCUMENTO
1911112012

FICHA DO CAIXA

CELESC DISTRIBU/CAO S.A.
Avrnlda ltarm;r.Jtt, 160 8kx:o A1, 81 e 82 -ltacorubl- CEP 68034-900
- Rorianópol"osCNPJ08.336.78310001-90 INSC. EST. 255.266.626
www.oelac..oom.br

se

SACAIJO
LUIZ CARLOS COMEL
DATA PROCESSAMENTO
NÚMERO REFE~NCIA
FAT- 01-2012785527730-40 19111/2012
836200000005

59640 1620007

ETAPAIUVRO
111014267
UNIDADE CONSUMIDORA
42804916
0010100 20129

REFE~NCIA

1112012

VENCIMENTO
0611212012
VAi.OR COBRADO (R$)
59,64

785527730408

111111111111111111111111111111111~1111111111~11~1111

~ ------------- ----- ---------------------------------------- ---------------------------------:'1.~

~:;

'#li

C..elesc
CEDENTE
CELESC
DATA DOCUMENTO
19/1112012

•

q

CELESC DISTRIBUICAO S.A.

~=:...~16081ocoA1,B1 e82 -lbcorubi-CEP8a034-900

1 2 JUL 10!3

CNPJ 08.336.78310001-90 INSC. EST. 255.2€6.6:26

-..c:olesc.oomb<

SACADO
LUIZ CARLOS COMEL
DATA PROCESSAMENTO
NÚMERO REFEMNCIA
FAT -01-2012785527730-40 1911 1/2012

111 ~iiilllrlil

ETAPAIUVRO
111014267
UNIDADE CONSUMIDORA
42804916

REF~NCIA

11/2012

iiili11flllill111ilirfíl}iim111m
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0007421

05/12/2012

PODER JUDI CI ÁR I O
. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DO ESTADO OE SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6807

FO.LHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de São Carlos , no uso de suas atribuições -legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos, verificou NADA CONSTAR em nome de:

'
MOACIR DALLA ROSA, brasileiro{a), casado, aposentado, portador do RG: 12R564686, CPF:
250.399.119-04, filho de ldalino Dalla Rosa e Winilda Dalla Rosa, natural de Palmitos- SC, nascido aos
08/05/1957, residente na Rua dos Veranistas- 222, Centro, CEP: 89883-000, Águas de Chapecó- SC. ***
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fif'1S eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
pata 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 julga~o .
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
diante assinatura
do Distribuidor Judicial.
. .
•
·~ ~

ezemb~J de 2012.

Comà'ca de São Ca<lo, , q"arta-' ta, 5 d
' RosemtQJa

~j~~~~~~.rl-16'1tz

DistrieY~J L!dicial
I

ü
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Certidão
..:.::

n:-n-n r

b6e33e2e213ecf714f00db9abc296dc2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS JUDICIAIS
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos da Justiça Federal da 4a
Região a partir dos dados constantes nos sistemas processuais. As pesquisas são efetivadas em dois
momentos distintos e desvinculadas: a) pelo NOME fornecido; b) pelo CPF fornecido.
Não ex iste conex ão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federa l que
verifique a identidade do nome com o CPF.
Nestes termos, certificamos que
contra o nome
MOACIR DALLA ROSA

''

'""'

ou

,.

' \

','

contra o CPF:
250.399.119/04

N ADA CONSTA

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

Paraná (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 02:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/11/2012 às 02:01
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 11:00
Paraná (Processo Papel) até 29/11/2012 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/11/2012 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 28/11/2012 às 20:00

Certidão emitida em: 29/11/2012 às 08:05 (hora e data de Brasília)

A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilida
autoridade recebedora.
A confirmação de sua autenticidade na Internet deverá ser verificada pela autoridade
competente, através do endereço http://www .trf4 .jus.br (Menu "Serviços Judiciais/Aut
Certidão") informando o Número de Controle b6e33e2e213ecf714f00db9abc296dc
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Certidão
2::.

fl:nn r

533efd0d 17fc9f494flb7e0091794a38

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO

CERTIDÃO REGIONAl: PARA FINS JUDICIAIS
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos da Justiça Federal da 4a
Região a partir dos dados constantes nos sistemas processuais . As pesquisas são efetivadas em dois
momentos distintos e desvinculadas : a) pelo NOME fornecido; b) pelo CPF fornecido .
Não existe conex ão com qualquer outra base de dados de instituição públ ica ou com a Receita Federal que
verifique a id entidade do nome com o CPF.
Nestes termos, certificamos que
contra o nome
LUJZ C~Rt:QS COMEL

ou
contra o CPF:
016.605.449/63

NAEJ

CONSTA

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

Paraná (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 02:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/11/2012 às 02:01
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 11:00
Paraná (Processo Papel) até 29/11/2012 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/11/2012 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 28/11/2012 às 20:00

::f

2 JULZ0!3

Certidão emitida em: 29/11/2012 às 07:57 (hora e data de Brasília)

A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva da
autoridade recebedora.
A confirmação de sua autenticidade na Internet deverá ser verificada pela autoridade recebedora
competente, através do endereço http://www.trf4.jus.br (Menu "Serviços Judiciais/Autenticidade de
Certidão") informando o Número de Controle 533efd0d17fc9f494flb7e0091794a38

I 1111111111 I
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0007434

06/12/2012

PODER JUDICIÁRIO
-ifRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Coma rca de São Ca rlos - Setor da Distribu_ição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6820

FOLHA: 1/1 .

A Distribuidora Judicial da Comarca de São Carlos, no uso de suas atribuições legais,

"

Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos , verificou NADA CONSTAR em nome de:
LUIZ CARLOS COMEL, brasilei ro(a), convivente, contador, portador do RG: 2.858.688-3, CPF:
' 016.605.449-63, residente na Rua João Filippi - 367 , Centro, CEP: 89883-000, Águas de Chapecó- 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 extraida
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

~sta

certidão é_isenta de custas .

Esta certidão terá validade por 60 dias , emitida em única via, sem rasuras .e ' mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
Comarca de São Carlos , quin

1 2 JUl 20:3

-~
~--~ 1-~
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Certidão
c: . 1'\.. í!TJ r

3c7208855759b 4c 1525653a15a431d10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINs-JUDICIAIS
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos da Justiça Federal da 4a
Região a partir dos dados constantes nos sistemas processuais. As pesquisas são efetivadas em dois
momentos distintos e desvinculadas: a) pelo NOME fornecido; b) pelo CPF fornecido .
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituiçã o pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do nome com o CPF.
Nestes termos, certificamos que
contra o nome
JU LIO ALBERTO MARCHIORO

j

'

..

)

ou
contra o CPF:
799.974.659/20

NADA CONSTA
nos registros de distribuição de EXECUÇÕES CRIMINAIS mantidos a partir de 25 de abril de 1967,
das Seções Judiciári as Federais
• Paraná (Processo Eletrônico) até 29/ 11 /2012 às 02:01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/11/2012 às 02:
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 11:00
• Paraná (Processo Papel) até 29/11/2012 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/11/2012 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até 28/11/2012 às 20:00
Certidão emitida em: 29/11/2012 às 08:05 (hora e data de Brasília)

._. . .___ ...
dàde exclusiva da
A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de respons
autoridade recebedora.
A confirmação de sua autenticidade na Internet deverá ser verificada pela autoridade recebedora
competente, através do endereço http://www.trf4.jus.br (Menu "Serviços Judiciais/Autenticidade de
Certidão") informando o Número de Controle 3c7208855759b4c1525653a1Sa431d10

0007433

"' 06/12/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distrib uição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6819

· F0LHA: 1/1

A Distribuidóra Judicial da Comarca de São Carlos , no uso de suas atribuições legais,
-

.

\

Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
·
'
Carlos, verificou NADA CONSTAR em nome de:
JÚLIO ALBERTO MARCHIORO, b rasileiro(a), convivente, advogado, portador do RG: 12R2546120, CPF:
799.97 4.659-20, residente na Rua Porto União ~ 401, Centro, CEP: 89883-000, Águas dé' Chapecó - SC. *
Certifica ainda que a présente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando. às certidões para fins eleitorais, para requerimento de conces~ão de registro e porte de arma de fogo ,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária , tendo sido extraida
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.

..

0007433
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Certidão

b3e3ac6 7f062264f51 e984 7f43fd 28a4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO

CER-"FIDÃO REGIONAL PARA FINS JUDICIAIS
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos da Justiça Federal da 4a
Região a partir dos dados constantes nos sistemas processuais. As pesquisas são efetivadas em dois
momentos distintos e desvinculadas: a) pelo NOM E fornecido; b) pelo CPF fornecido.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Rece ita Federal que
ve rifique a identidade do nome com o CPF.
Nestes termos, certificam os que
I

co ntra o nome
CLADIS INES DALLA ROSA

(rt'lr,:,..)

)t

_,'\.r

ou
contra o CPF:
346.339.369/72

NADA CONSTA

nos registros de distribuição de EXECUÇÕES CRIMINAIS mantidos a partir de 25 de abril de 1967,
das Seções Judi ciárias Federais
• Paraná (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 02:01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/11/2012 às 02:01
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 11:00
• Paraná (Processo Papel) até 29/11/ 2012 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28 /11/2012 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até 28/1 1 /2012 às 20:00
Certidão emitida em: 29/11/2012 às 08 :00 (hora e data de Brasília)

A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidad
autoridade recebedora.
A confirmação de sua autenticidade na Internet deverá ser verificada pela autoridade recebedora
competente, através do endereço http://www.trf4.jus .br (Menu "Serviços Judiciais/Autenticidad e de
Certidão") informando o Número de Controle b3e3ac67f062264f51e9847f43fd28a4
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11111111

0007420

05/12/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6806

FOLHA : 1/1

A Distribuidora Judicial da ,comarca de São Carlos , no uso de. suas atribui ções legais ,
,.Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos, verificou NADA CONSTAR em nome. de:
'
Ci...ADIS INÊS DALLA ROSA, brasilei ra, casada, aposentada, portador do RG: 12R1230329, CPF:
346.339.369-72, filha de Anildo Engelmann e Edith Maria Engelmann, natural de São Carlos - SC, nascida
aos 01/08/1958, residente na Rua dos Veranistas- 222, centro, CEP: 898 ~ 3-000 , Águas de Chapecó- SC. * .
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fiQs 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 públ ico e às informações requ isitad_as por autori dade judiciária , tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada efT! julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição :somente de pena de multa; suspensão , cumprimento ou extinção de
pena ; extinção de punibilidade e reabilitação .
Certifica finalf!lente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via , sem rasu ra .
·
·
· . Í.
do Distribu idor JudiciaL
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Certidão
c.:.

n~fll!

r

3a300b775974ccc4869dbb2df39a6119

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO

CER-TIDÃO REGIONAl PARA FINS JUDICIAIS
A prese nte certidão é co nfecci onad a apenas com base nos registros internos da Justiça Federa l da 4a
Região a partir dos dados constantes nos sistemas processuais. As pesquisas são efetiva das em dois
momentos distintos e desvinculadas: a) pelo NOME fo rnecido; b) pelo CPF fornecido.
Não ex iste conexão com qualquer outra base de dados de instituição públ ica ou com a Receita Federal que
veri fi que a identidad e do nome com o CPF.
Nestes termos, certificamos que
contra o nome
RONAbDO GUILHERME ZEFERINO

. .) '

ou
contra o CPF :
630.924.099 I 49

NADA CONSTA

nos registros de distribui ção de EXECUÇÕES CRIMINAIS m antidos a partir de 25 de abril de 1967,
das Seções Judi ciári as Federais
•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 02:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28/11/2012 às 02:01
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 29/11/2012 às 11:00
Paraná (Processo Papel) até 29/11/2012 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 28/11/2012 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 28/11/2012 às 20:00

1 7 JUll0!3

Certidão emitida em: 29/11/2012 às 08:00 (hora e data de Brasília)

A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade e
autoridade recebedora.
A confirmação de sua autenticidade na Internet deverá ser verificada pela autoridade recebedora
competente, através do endereço http://www.trf4.jus .br (Menu "Serviços Ju diciais/Autenticidade de
Certidão" ) informando o Núm ero de Controle 3a300b775974ccc4869dbb2df39a6119
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06/12/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE' SANTA CATARINA

Comarca de São Carlos - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6818

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da .Comarca de São Carlos , no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de São
Carlos , verificou NADA CONSTAR em nome de:

RONALDO GUILHERME ZEFERINO, brasileiro(a), casado, radialista, portador do RG: 2165894, · CPF:
630.924.099-49, residente na Rua dos Veranistas - 222-D, centro, CEP: 89883-000, Águas de Chapecó -

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

c~stas .

.
Esta certidão terá validade por 60 dias , emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
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DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE . '

Eu , RONALDO GUILHE~E ZEFERINO, representante lega l da ASSOCIAÇÃO RÁDIO
COMUNITÁRIA SOM DAS TÉRMAS, com sede Rua elos Veranistas, 222-B , Centro, CEP 89883 000, Telefone (49) 8847 -6486, ~ev i clame n te inscrita no CNP.J n° 07.368 .72 1/000 1-06 , declaro para os
devidos fi ns que:
• O endereço com pl eto el a sede da entidade é Rua elos Ve rani stas, 222-B centro, Aguas ele
Chapecó , Estado ele Santa Catarina, cujas coordenadas geográficas, na padro nização GPS -WGS
84 são: 27°S04 ' 24" de latit ude e 52° W59'23 " de longitude;
•

Todos os dirige ntes da entidade residem na área ele execução do se rviço.

•

A entid ade não é executante de qualquer modalid ade de serv iço de radi odifusão, inc lu sive
co mun itári a, ou de qu alqu er serviço ele di stribui ção de sin ais de te lev isão medi ante ass in atura,
bem co mo a entid ade não tem co mo in tegrante de seu quad ro di ret ivo ou de associados, pessoas
que, nessas co ndi ções, part icipem de outra entidade detento ra de outorga para execução ele
qualquer dos serviços menc ionados ;

•

O nome fa ntas ia el a entidade ou ela emi ssora, se este for utili zado , será " RÁ DI O SOM DAS
TERMAS;

•

O end ereço proposto para instalação elo sistema irrad iante é Rua el os Ve rani stas, 222-B centro,
cuj as coord enadas geog ráfi cas, na padronização GPS- WGS 84 são: 27°S04'24" ele lat itud e e
52°W59'23" de lo ngitud e;

•

A entid ade aprese ntará Proj eto Técni co de aco rd o com as di spos ições da Norma n° I/20 I I,
aprovada pela Portari a MC n~ 462, de 14 el e Outub ro ele 20 I I, e com os dados indicados em seu
requerim ento, caso lh e sej a so licitado;

•

A entid ade requ erente e seus diri ge ntes não poss uem qualqu er vín cul o ele subordin ação ou outro
que suj eite a entidade à ge rência, à admini stração, ao domínio, ao comando ou a orientação de
qualquer outra entidade, seja de ordem fin ance ira, reli giosa, famili ar, políti co-partid ária ou
comercial, em res peito ao di sposto no art. 11 da Lei no 9.6 12, de 19 feve reiro de 1998; e,

•

A entidade requerente, se contempl ada co m um a outorga, não ve icul ará publicid ade comerc ial ,
podendo veicul ar apenas apo io cul tural nos term os el a reg ul amentação.

Pres idente
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Endereço para correspondência.
A SS OCIAÇÃO RA D/0 COMUNITÁ RIA S OM DAS TER MAS
Rua dos Veranistas, 222-B centro- CEP 89883-000 Aguas
Telefone para contato: (-19) 88-17-6486 . ,
Correio eletrônico: lccom e/(cJ)hotmail. co>n

de Chapecó/SC

_;

DECLARAÇÃO DE FIEL CUMPRJMENT O DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Nós, na qualidade de dirigentes da ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS
TERMAS, com sede Rua dos Veranistas, 222-B , Centro, CEP 89883-000, Centro, Muni cípio ele
ele C hapecó, Estado de Santa Catarin a, devidamente inscrita no CNPJ sob

11°

Ag u <~ s

07 .368.72 l /000 l-Oó ,

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, NOS COMPROMETEMOS AO FIEL
CUMPRIMENTO

DA

REGULAMENTO

E

LEI
DAS

No

9:612/98

NORMAS

DE

19

DE

FEVEREIRO

ESTABELECIDAS

PARA

O

DE

199S

SERV!CO

DO

DE

RADIODIFUSÃO COMUNJTÁRIA.

-·

Mxu t:Ot .
Wriistéi\J das Com!J, dÇI.

........ ,...'1"1

cOtF..RF ('~ O~~~~·

DALLAROSA
CPF 250.399.119-04
Diretor Administrativo

Endereço para correspondência.
ASSOCIAÇÃO RADIO COMUN ITARIA SOM DAS TER!VIAS
Ruo dos Veranistas, 222-B centro - CEP 89883-000 Aguas de Chapecó/SC
Tl'lefone paru contato: (49) 8847-6486
'
Co rreio eletrônico: lccomel@hotmail. com

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu,
(nome

da pessoa

que

Lf 1JnJ;J J-; -c_)

está

man(festando

, residente

à

apoio) , portador

da

carteira de

_._M-=v~C"--:;___,Q'---'r=-'-r-'-/o=---L"'-<-1_!.,1--=
. _!. '· c"-L_)_

identidade

n°

-____;__
A)
=--:: _ I(J...,;.
' i._,_
$'_

Bairro/Distrito

------'-(__,_f,_J]L!~-'('-'o"'-------' MunicípioIA JJQS dr

Estado 5[

, pessoa física, venho, nos termos de que trata o subitem 8. 1 da Norma n° 1/2011,

Chcre co"

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 I I, demonstrar o meu total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNJTARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Co munitária.

Afirmo ainda que a minha res idência se situa na área pretendida para a execução do Serviço.

L -

Assinatura

1 2 JUL 18!3

-:t -

-·

SERVIÇO F(eucv f-LI
t.mistlm das CaTl!.UÇl,

roF...RF r.a.c o CQ~,.. .
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu ,
(nome

da pessoa

que

está mantfestando

1..,_,_· . .il>. .',--"s"--.:>J.3_·.._
?)"--'a'""---l1'----' residente à
Bairro/Distrito J
Estado

apoio) , portador da

Ruo V-e1

\.lalf{) /~n (,° CC{J1 Municipio .;Jj0

carteira

de

identidade 11°

~~ _A J lj
hcy::rco'

1,0t / _ 1\

(

:;c , pessoa física , venho, nos termos de que trata o sub item

8.1 da Norma n° I/2011,

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 I I, demonstrar o meu total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a execução do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

~~ ~1~
··.. ;J

Eu,

(nome

da pessoa que esrf. man;(estando J:po;a), portador da carte ira

!). J6o . í.j 6::)
Bairro/Distrito

1\louo

, residente

I

à

/Í/4.,4

J

de

identidad e n°

L4ftM(2t1fJI-U

/lo!< i-.2-0~1; i(-, Município -+---=:l=-·_u_.-_~_s---"-'~--=-(---'~~...:....r---'(-"--ú.J-=-=::...._-_,

Estado '<)c_ ' pessoa física, venho, nos termos de A le trata o subi tem 8.1 da Norma n° 1/2011 '
aprovada pela Portari a MC

11 °

462 de 14 de Outubro de 20 I 1, demonstrar o meu tota l apoio à iniciativa

da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Afi rmo ainda que a minha residência se situ a na área pretendida para a execução do Serviço.

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu ,
(nome

7

I

(

da pessoa que

está

manifestando

//!!!,f'oJJ(:aJJbj/?S , residente à
Bairro/Distrito
Estado

apoio) , portador da carteira

/lq.d

identidade

n°

l~'pc/rf4 2_6 :)-

--=e-=
· -'=e:"'-'~A"--!"---rfê.~U.L..._____, Município ____){j;:s.ÚA Ç

se,

de

f)~- Qi:4~é-'Cc/- ,

pessoa física, venho, nos termos de que trata o sub item 8.1 da Norma no I/20 I I,

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 li , demonstrar o meu total apoio à inici ativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARJA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Com unitária.

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a execução do Serviço.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu,
(nome

da pessoa

que

está

manifestando

apoio),

portador da

carteira de

identidade

n°

c~
Bai rro/D istri to

\B , nfflV-D .~%<E~, Município _IFÍ-----i'~T==-..'-"-Ik,._·---'c_Q"""'-'-'-,v<L---i)=f.&O-=->"'--·- - - -

Estado C:: f:. , pessoa física, venho, nos termos de que trata o subi tem 8.1 da Norma n° I/20 li ,
aprovada pe la Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 201 1, demon strar o meu total apoio à ini ciativa
da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Co munitária.

Afirmo ainda que a minha res id ênci a se situ a na área pretendida para a execução do Serviço.

___

.c-".v~H
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(tdcal e data)

V

_d_fJ_ de

f9:7ÇVwJL.
O

-·
Assinat ura

de '?o f ·:c_. .

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO
GERAL
NOME

FILIAÇAO

- ·

OATADE

3.619~986

EXPEDIÇÃO

18/SET/2012

VANETE DECKES DE RAMOS DOS SANTOS
AUQUSTO DECKES DE RAMOS

MARLENE LEM~ DA SILVA
NATIJRALIDADE

\

DATA DE NASCIMENTO

ÁOUAS DE.CHAPECÓ SC
oocoAIGEM

CPF

06/NOV/1968

CERT. cAS. po~ LV B-to FL~27

CART. WE~E-AOUAS DE CHA

025.015.479-00

M

• ~.

'

o Martins

Di!!tOr !nstbl ie !de~ !GP/SC
• ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N• 7.116 DE 29/08/83
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu,
(nome

(j&\0..&./V'dD,

da pessoa

que

~~~- ~,
está

-=3"'--...Lp.:. . 2_:!
_ =._ 9-'-.~'j:
'----'3"'--o=--~---'
Ba irro/Di strito

manife stando
residente à

_e---"--"H"'--'-~~-'---n=------'

S&,(sz

A..d'-~LA -

apoio) , portador da

~C - <"2
Munic ípi o

8'

S

E(~~

carte ira de

tJ

I

~L/

id entidade n°

1

ot· 00rpz- CA '

Estado ,Se. , pessoa física, ve nh o, nos termos de que trata o sub ite m 8. 1 da No rm a n° 1/2011 ,
ap rovada pela Portar ia MC n° 462 de 14 de Outub ro de 20 11 , demonstrar o meu tota l apoio à ini ciati va
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, qu e te m por interesse executar o
Serviço de Radi odifusão Comunitári a.

Afirm o ainda que a minha res id ência se situ a na área pretendida para a exec ução do Serviço .
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome
t()QQ

da pessoa

o

2

~:,_s

8 a irro/0 istrito
Estado

que

8 ._Ç

está

L{. ? ,

,

manifestando

apoio) , portador

da

carteira de id entidade

n°

res id ente à -~S,_,_..._
é'_~2=->'t?~"S.=----"f\l
--':.----'2,~lf-+
'[ _ _ __ _

---'-'(ê,__.,9..,..-y,"---""_<~--;l,-"--"'d2"'"'------'

Município _

_,_r t:'-.~ _.~__;
~6~·V"ÇB>=,___,cL"""--"~""""'---"'-"''--'''<"'t"""c..-0""'-""-'---0
'0

S ('. , pessoa física , venho, nos termos de que trata o subi tem

8. 1 da No rma n° I /20 li ,

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 ele Outubro de 20 I I, demon strar o meu total apoio à ini ciat iva
da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Com unitária.

Afirmo ainda que a minha resi dênci a se si tu a na área pretendida para a execução do Serviço.
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Ass inatura •
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu,

~~A ~-

(nome

da pessoa

if Z 2 C:

está

'-j <J 3

Bairro/Distrito
Estado

que

rp,_;

1

man(festando

, residente à
/YVG

ífkn,'"""'~"", _.,; :,____________ _
apoio) , portador

~

r!cnu. Hw~1:icipio

da

carteira de

Ffo:=c ~,,\ 'V'-

rz&-cLo ,),_,

N

id entidade

11°

}; f1 o

c@wr.e.A)

S ["., pessoa física, venho, nos termos de qu e trata o subitem 8.1 da Norma n° 1/2 011 ,

aprovada pela Portari a MC n° 462 de 14 de Outubro de 2011, demon strar o meu total apo io à ini ciativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifu são Comunitária .

Afirmo ainda que a minha res id ência se situa na área pretendid a para a execução do Serviço.

SERVIÇO

- ·t~ .

PVeliC(J

t.«nistérkl das Comtt. t.:at;>..
.t<f~
~~c:....~·--...:!L/,:L..J.....J.~~...l.':::3à~~z__ _ _____j[....:C()F-:.=.:..::~:RF C:<l.4 O l)l'lr,l~·
Assinatura

17

J+3

Í.

DOC. OOIIDADE I OOG. EMISSOR lU F - - - - ,
ss ~
se 1

1~ 226493

r: CPF

-OATAt!A.SC11.mHO

[1'27 . 216.269-8 1 li17/09/Ü:2 1 .

~

~':fs~o

OECKES O!':

RAMOS

MARLENE LEMES DA SILVA

·LOCAL
[

~~-HAP
_ _E
_c_ó.:..'-=sc======:------'

v~~õ.~'

[

OATAEttSSÀ.O -

11/11/2 009

\

)

~~g~~~~~~~ ~

1 2 JUll0 ~3

-~

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome

da pessoa

1 CJ ()

que

está

apoio) , portador

man[festando

/-lü}

D

ela

~}1~

carteira

ele

identidade

n°

~f2a

JJ·.; ... . J::

_ y-'--&--"7_ • ·~
( 7_!_ _ _ , residente à ~UZ-<-'--"'1......,u:[=f---fi~'-"'!94""'-'-:.a..~-=
'~'-, --=--'""'~«-:-==-=-'-"-<
__
c:_
I{

Bairro/Distrito
Estado

---'~=-~-=~='------' Município

!
, .) _

~

d

__r{__, pessoa fí sica, venho, nos termos de que trata o subitem 8.1

~,.

,

da No rma n° 1/2011 ,

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 I I, demon strar o meu total apo io à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNJTARIA SOM DAS TER.MAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

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

--=-__..-!F-·-~_c/r;_·_-~-~-----,/_ , (CJ

~caledata)

de

'{#/j~
O

Assinálura

de

..fb/2

-----

~ ·----

~Í~~._TRO

4. 291.141

NOME

TAIRONE HE'i:HZ

FILIAÇÃO

~:Jtcli~;.d}l!ABPJ2009 ..

JOÃO HENTZ

}lEi,Sl MARIA WlLLE HENTZ
NATURALIDADE

SAUDADES SC
occ

DATA DE NASCIMENTO

24.1ABPJ199l

~'76 //~'1q,

ORIGEM' ERT. NASC . 3720 L'il A-lO FL
CART. SCHWERZISAUDADES SC rr.r.IC!. '71/vfiV\,.1(

, Jl{e

a Ç eno . •

Pdfzfosmpista - U]P/SC

CPF

q-IAPECÓ · SC

:Mat. 356 í5J-9

1 2 JUL.l0:3

---·-'*\··.
...,....

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu,
(nome

da pessoa

L@{O
Bairro/Distrito
Estado

que

está man(feslando

qfi':(
""

, residente à
-.I-

__G_~

_>"L , pessoa

apoio) , portador da

.~

Ov&tA

carteira

de

identidade

n°

6S

,J
, Município 4~
c;t,

"J/J

&~~

·:

física, venho, nos termos de qu e trata o subitem 8.1 da Norma n° 1/2011 ,

aprovada pela Portaria MC 11° 462 de 14 de Outubro de 20 I I, demonstrar o meu total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, qu e tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Co munitári a.

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a execução do Serviço.
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C"f:)

1:.0
1:.0
1:.0

r:-

o

1:.0
1:.0
C'l

l.

-·

SERVIÇO F\JBUCV hlt
t.mistéro das ~; dÇl.
O f)Ptr.t._ ·

COhf~RF (".(lr1

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu,
que

(nome

man[festando

-"'3:__m
~'----"2~
- _L_V-/.f,_____ , res idente
?
L
. ;_

e['~

Bairro/Distrito
Estado

Ç(

,

à

apoio) ,

portador da

carteira

de

id entidade

n°

<5 C .2 <l S .!IJ~ 2 j .i

_ _ _ , Município

1

fJ cu~ ~ ~~--

pessoa física, venho, nos termos de que trata o subi tem 8.1 da Norma n° I /20 I I,

aprovada pela Portaria M C n° 462 de 14 de Outubro de 20 I I, demonstrar o meu total apoio à inici at iva
da ASSOCIAÇÃO RAJ)]O COMUNJTARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

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

SERVIÇO M~ ·,.Ot .
Mlrm~ das C(l'lllu.~.
eot.f1=J<F ('.().( O oP~l ...

- ,~ JUL 10!3

, • ·.
REGST~O
.3EQA!_

• crJ:t.'_
3 e 882

~ ô',l 7 CDOOTERRITOR!O NAC!O Al
!:;

fi! __.;

77

DATADE
EXPEDIÇÃO

15 09 1995
-

-

•

NO\'EDGEOVAN G8TTEMS
'u:CAO

Lau.ri Nestor Gôttems

Marlene Agnes

G~ttems

NATURAUOAOE

OATAOE NASCtME

··v

SlO CARLOS=SC
23-06-1984
oert .Nasc.N.3 1 44 ~L o A18=F1 a17 3
Cart.Oarlos Souza-São Carlos SC

DOC ORIGéM

.i
1
'

J
t.

..• ~
r, ;;./1-uhVJ
~ s- ~~-.......:.----• ••

·.,

• •

CARTEIRA DE IOENTtDADE

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nom e

L{

da pessoa

que

o]} +11

Bairro/Distrito
Estado

está

manifestando

carte ira

de

id entidade n°

Apoi'l {_~() (êA_ç)[ Vv7 c.); Yvz0!.\1~"0-5@__, Município Aceu,o..S ck cho. perCG

' residente à

s~ (r'ts·1 Ú\ \

S [ , pessoa

apoio) , portador da

Sn

física, venho, nos termos de qu e trata o sub item 8.1 da Norma n° I/20 li ,

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 li , demonstrar o meu total apo io à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Com unitária.

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

-

SEfM;O PÚBUCu t-ut .
~éro das Comu; ~
CQHP=..RF ('~O oP~~'..t~·

Assinatbra

--~7 JUL10~3
-=~\

~~~~s[=~ 4.077 e777
~o\· =

?Ntdi~Ao

09 .. 10., 2.996 ,

NILZA. ZANELLA GROTH
Z eni:n.ho Zanella

ê:u•ç.Oo

-1,.,-'
u ~~

A~

"1 ..;~a Z an~~~a
,. . "! -

~e

NtiTURALtJ A !:

DATA DENA'3CIMeNTO

.·

ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC

08.11 .. 1969
L .. B6 Fls.27~
de Chapeco-S

o;;cORIGoMCert.cas • .N~'Z53
Cart ..
~~~~~m~

:Soursf'n.

'

..

- --

-- -·.

-.

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome
1
{

da pessoa

31:f :flft2
Bairro/ Distrito

que

está

manifestando

apoio) , portador da

, residente à ~~

carteira

~~~

,Município ~

&~~k

de

identidade
1/Vg

n°

.!1!},2

L~<2- C.te9-r

Estado _ i L , pessoa física, venho, nos term os de qu e trata o s ubite m 8.1 da Norma n° 1/20 11 ,
aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 2011 , demonstrar o meu total apo io à iniciativa
da ASSOCIAÇ/ÍO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Co munitária.

Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a execução do Serv iço.

-+--'/?~ /"fi ·-~~:.ac:s.z-9 _,....
~

~ edata)

_ _ _ _,

ó2_ de »h~~Jz0_ de !lo:f~
~~

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome

da pessoa

que

2 .12 3 (, , g tf j_
Bairro/Distrito
Estado

está

;2_

manifestando

, residente à

Csb~

apoio) , portador da carteira

de

R~~.. ~.XY·--~"'-'
, Município Rrsz'-'~

ci.JJ

identidad e n°

N · Z.s O

c_R~ r

,

Ç e pessoa física , venho, nos termos de qu e trata o subitem 8.1 da Norma no 1/2011,

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 li , demon strar o meu total apo io à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Co munitária .

Afirmo ainda que a minha residênci a se situa na área pretendida para a execução do Serviço.
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(!M al e data)

/
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SERVIÇO
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~..RF r~ OIY~I-..

1 2 JUL 10:3

ct . ..

~: . · .

i

ti AT !Fi DAL t1A5RD
FIL >AÇAO

um DAL

MAG~ü

ANA AiJI'lONiJ I
OAíAOt NN:.C rA.iE.UiO

08/J ütiii%6

CAXAHBU Dü SUL SC
OOC ORtGEtA

I

C CiJS iti12 LV P.8 FL 3B

CPF

-

SOO'ÇO fo\Jel!CCJ ~-~ .
Min.:stéro das ~.dfiL
C()tF..Rf ('34 o ~.r,,..

JUL 70:3
......

__--.

-

---~

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

~ ~m::~L
e
s
l
á
~
and
~
)
T
;:!:
4b&J2 J 1 (o

Bairro/ Distrito
Estado

L( , residente

c64J.)

à

da

carteira

de

identidade

n'

8~-R M (UA'-2-.scJ
,Mun icípio -'-~+t=-~\-'&A-=--:-...:ll..,_,:...L_J.....~..f---CJb+-4-~"'=-"~'-r

X -pessoa física, venho, nos termos de que trata o subitem 8.1 da N orma n° 1/2 011 ,

aprovada pela Portari a MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 11 , demon strar o meu total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Afirmo ainda que a minha residência se s itua na área pretend id a para a exec ução do Serviço.

~ ~ ~ ;:s: ~~;.:.

.. ~:'\:

LV

A ~;:
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~:~2
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SERVÇO r~ t-11•
t.4ini&tinl das Comi.dÇ\
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r~

O ~P~!~•.

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Eu ,
(nome

da pessoa

que

t1 6 ~6 6 S Y

está

,

lnanifestando

residente à

apoio) , portador da

carteira

de

identidade

n°

~ @~ ffi~ J_ 30
, Municipio ~ c:h_ ( ~ ,

Bairro/Dis~rito ~
Estado 5 (__ , pessoa física , venho, nos termos de que trata o subi tem

8.1 da Norma n° 1/20 li

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubm de 20 li , demonstrar o meu total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

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

VALIDA EM TODO O TERRitÓRIO NACIONAL
REGISTRO
GERAL

DAT.t.OE_
EXPEDIÇAOi

4.686.654

2/AQQ/2008

NOME

NADl.A. DE ANDRADE DAL'M.AORO
FILI.t.ÇÁO

. SEVERI"NO DE ANDRADE
TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA

i
l

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

e

CAXAMBU DO SUL SC
WMAJ/1980
coe ORtGE~ERT. CAS. 2403 !:-V B-4 FL 203-V ~
CART. MEYER-SAO CARLOS SC
CPF

tsa

/

~- 034.3q9.039·26
·~HP._FECO • .,c

iI

tfi
no

.Á;pi(oscapista- !ClP/S
·1J1at. 356.7J.f-9

,

ASSINATURA 00 DIRETOR

LEI N°7116 DE29/08183
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- - -------------------------

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

- - - - -::::!~ ~----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
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~~~~~~~a~

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS IL

<j

o

CARTEIRA DE IDENTIDA DE

•

!1.!

''--------~-------

--

SERVIÇO r\JeLICv. t-IJ.
tbl.:stém d&! ecm......_,.
COW~F ('.().1 OfY~)~.

~1 JULZ0:3

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome

da pessoa que

Estado

S f ., pessoa

está

manifestando

apoio) , portador da

carteira

de

identidade

n°

física , ven ho, nos termos de que trata o sub item 8.1 da Norma no 1/20 11 ,

ap rovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 20 11 , demonstrar o meu total apo io à ini ciativa
da ASSOCIAÇÃO RADIO COMVNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Afirmo ai nda que a minha residência se situ a na área pretendida para a execução do Servi ço.

------~-rif~~\-""~v"""'tA)I'::'l<..:,;,.
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•

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO
GERAL
NOME

DATA DE

1.438.378 .

EXPEDIÇÃO

25/SET/2012

VILMAR RODRIGUES DOs-SANTOS

--

FILIAÇÃO

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
'·

/

LOURDES FELICIANO DQS SANTOS i

NATURALIDADE

.

DATA DE NASCIMENTO

SERVÇO r~ t-u.
Mnistéro das Ccmu.~
CONF~

CPF

•· · -·-

·---- -

736.451.4 19-87

-----

rat o ry.r,~.

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

(nome

da pessoa

que

3. sYo 3CJ' L{-

Bairro/Distrit~
Estado

está

manifestando

' residente à

Nf}w:;

SC . ., pessoa

apoio) , portador da

~c-e'

carteira

B2vyy--Q~tl/'-'

de

identidade

s

n°

N .

H<Y~~ Municipio R' (f '-"',_, c~, ~~">'

física, venho, nos termos de que trata o subitem 8. 1 da Norma no 1/2011,

aprovada pela Portaria MC n° 462 de 14 de Outubro de 2011, demonstrar o meu total apoio à iniciativa
da ASSOCIAÇÃO RAD/0 COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, que tem por interesse executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Afirmo ainda que a minha res id ênci a se situa na área pretendida para a execução do Serviço.

SERVÇO r\1~ t-IJ.
t.4Wiistério das Comtl.ll.aj;l

j A . S sin'atura

COOF~F ~

o (IP~I•.

-~ 7 JUllO:l

-·~

.I.:
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'

I
..

.------·--· . ·,

L • ..,_,_

..

-"' - '""...,_ __,_..,_..._... . .. _

~

i

\

MANIFESTAÇÃO DE APOIO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E COMUNITÁRIAS
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE DOIS (02) ANOS

registrad o no órgã.o competente, vem, nos termos de que trata o
sub item 8.1 da Norma n° I/20 I I, aprovada pela Portaria MC

n~

462 , de 14 de Outubro de 20 li ,

demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA SOM DAS
TERMAS, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Co munitária. Afirmo, ainda, que a

sede desta entidade se situa na área pretendid a para a execução do Serviço.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Página 1 de 1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL
21/11/1997

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02.278.337/0001-90
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

CLUBE DE MAES VIVENDO E SORRINDO
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓD IGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔM ICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 -Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 -Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 -ASSOCIACAO PRIVADA

I ~~MERO

LOGRADOURO

R PRINCIPAL
CEP

89 .883-000

I

BAIRRO/DISTRITO

8 . NOVO HORIZONTE

I CASA

COMPLEMENTO

I

l~c

MUNICÍPIO

AGUAS DE CHAPECO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 11/12/2012 às 10:05:13 (data e hora de Brasília) .
[ Voltar ]

Páaina: 1/1
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LMAIS DE 02 ANOS I

MANIFESTAÇÃO DE APOIO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E COMUNITÁRIAS
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE DOIS (02) ANOS

A

dw~ (f.L ~~ ~ dJ
/L 02~
'3'f{vúOO.J· .5icom

(denomi1açã/ da ent;:;e;: in scrita no CNPJ sob o n"
à

/1

.

Município

r

C/

.4 0

lega lmente 'éonstitu ída e

SW

~~,<:i,.

t22-Éf?0.

sede

, Ba irro/Distrito
,

Estado

/34?11

9C , entid ade

QA~

,

sem fins lucrativo,

devidam~e~strado no órgão competente, ve m, nos termos de qu e trata o

subitem 8.1 da No rm a n° 1/2011 , aprovada pela Portaria MC

n~

462, ele 14 ele Outubro ele 2011 ,

dem onstrar o seu total apoio à inici ativa ela ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUN/1/Í.RIA SOM DAS
TERMAS, que tem por interesse executar o Serv iço ele Radiodifusão Co munitária . Afirmo, ainda, que a

sede desta entid ade se situ a na área pretendida para a execução do Serviço.

Assinatu ra elo RepÍ·esentante Lega l

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Página 1 de 1
, ~~11-~S

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

~r~ / ~

Contribuinte,
Ql

,-.

~ô"
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie jU'n 'éfeí·-,-$>
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL
21/07/1995

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

00.780.579/0001-52
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL BOM PASTOR
TiTUL O DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
CÓD IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

93. 12-3-00- Clubes sociais, espo rtivos e similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I S/N

LOGRADOURO

NÚMERO

EST ESTRADA ACH 050
CEP

89.883-000

I

COMPLEMENTO

INTERIOR

I

I BOM PASTOR
BAIRRO/DISTRITO

MUNICiPIO

AGUAS DE CHAPECO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇ ÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPEC IAL

SITUAÇÃO ESPEC IAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1 183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 11/12/2012 às 10:06:46 (data e hora de Brasília) .
Voltar

!

Páaina: 1/1

I

F....

Preparar Pagina

l_~ !~~sii.o

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e
Atualize sua pág:ina
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MINISTER IO DAS COM UNI CAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

Praça XV de Novembro, 242- Ce ntro .

s CEP 88010-970

Floríanópo lís/SC

MINISTÉRIO DAS COMUN ICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CAT ARlNA
Praça XV de Novembro, 242 - Centro - CEP: 880 I 0-970 - Florianópolis/Se
(48) 3229-4338 FAX (48) 3225-6724

Oficio n° 05/2013/DRMC/SC-MC
Florianópolis 09 de janeiro de 2013.
Ao Senhor
RONALDO GUILHERME ZEFERINO
Representante Legal da Associação Rádio Comunitária Som das Termas.
Rua dos Veranistas no 222-B, Centro.
CEP 89.883-000- Águas de Chapecó/SC

Assunto: Encaminha Nota Técnica relativa à analise do Processo n° 53000.056153/2011-39.

Senhor Representante Legal,

1.
Tendo em vista a análise realizada no processo n° 53000.056153/2011-39 da
localidade de Águas de Chapecó I SC no qual essa Entidade requer autorização para execução
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, encaminhamos cópia da Nota Técnica n° 03/2013 , que
indica pendências passíveis de saneamento pela entidade.
2.
Comunicamos, por fim, o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
recebimento deste ofício de acordo com o AR Postal (A viso de Recebimento) que o acompanha,
para que a entidade apresente toda a documentação solicitada Transcorrido esse prazo sem que
haja respostas ou caso as respostas não atendam a todos os itens 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 emergência ou
de calamidade pública, regularmente comprovados, desde qu
e· (!pre nte uma
solicitação formal neste sentido, dentro do prazo para cumpri fitH~~~s. ecorrido
Q:;~s inda que
esse prazo, a documentação encaminhada será considerada inte
não serão aceitas prorrogações de prazo solicitadas por fax , e-ma 1 ou t~~e

-.w.

1.\vvll0:3
4.
Aproveitamos para informar que esta Secretaria poderá, a seu critér o, enviar
comunicados oficiais via SMS e documentos digitalizados via i -n-éf às ·entidades in ressadas,
desde que complementem seu cadastro com telefone celular e mantenham 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 ofício, com assinatura do seu representante legal. Os conteúdos encaminhados por

53000 056 153/20 li / DRMC-SC

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia Regional em Santa Catarina- DRMC-MC

Nota Técnica n° 03/2013/DRMC/SC-MC

Assunto: Constatação de pendências.
Referência: Processo n° 53000.056153/201 1-39

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de requerimento de autorização da Associação Rádio Comunitária Som
das Termas para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade de Águas
de Chapecó I SC, protocolizado em 07111/2011.

ANÁLISE
Tendo em vista a análise realizada no processo, observou-se a existência de
2.
pendências, conforme descrição a seguir:

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA/JURÍDICA-

za FASE:

I.
Toda a documentação citada no subitem 12.1 e suas alíneas da Norma
Complementar n. 0 1/2011, aprovada pela Portaria n° 462 de 14110/2011, publicada no DOU de
18/10/2011, ou seja, o Projeto Técnico, conforme detalhado no Anexo I desta Nota Técnica.

a) Na Planta de Arruamento deverão constar as seguintes indicações:
1) O nome e local de moradia de cada um dos dirigentes.
2) O local da Sede e do Sistema Irradiante com seu endereço completo e suas coordenadas.
3) O traçado de circunferência de até um quilômetro de raio com a indicação dos 91 dBu.
4) e demais itens relacionados no Anexo 1.
·àJMço ~ ·t:LJ.: •
Mristérll da! Cem!.~
b) Em relação aos endereços sem a devida numera · SRIVtnll~ap esentados nos
~nexos e Planta de Arruamento, solicita-se o envio de doe ment~oda Prefeitur Municipal de
Aguas de Chapecó declarando nominalmente que os l grad
·JifViados não possuem
numeração.
c) O Sr. Júlio Alberto Marchioro deverá nos envia ocumento comprov ndo o número
correto de sua residência na Rua Porto União, lembrando que todo documento deve ser
apresentado em cópia autenticada najàlta do original.
f
d) Solicitamos o envio das Atas de Manifestações de Apoio, devidamente autenticadas do
Clube das Mães Vivendo e Sorrindo e da Associação Esportiva e Recreativa Bom Pastor.
j lma/DRMC-SC

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA- 2a FASE:
a. Formulário de Informações Técnicas, devidamente preenchido e assinado pelo Engenheiro
responsável, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação
de RadCom, de acordo com o Anexo 9 e conforme disposto no subitem 12.1, alínea "a", da Norma
n° 01/2011.

J

b. Declaração conforme o disposto no subitem 12.1, alínea "b", da Norma n° 01 /2 011 , ou seja: declaração assinada pelo representante legal da entidade indicando que, na ocorrência de
interferências prejudiciais causadas pela estação, serão interrompidas as transmissões imediatamente
até que essas sejam sanadas, sem prejuízo do exercício das competências fiscalizatórias legalmente
atribuídas à Anatel.

~~I

fv~~~
,(v

~~.

'

c. Planta de arruamento indicando a totalidade dos seguintes itens:
c.l) escala compatível com a área de execução do serviço;
c.2) nomes das ruas;

J

(t-

I

c.3) o local de instalação do sistema irradiante, com as coordenadas na forma GG 0 MM ' SS" com
apenas 02 (dois) dígitos inteiros, em que tanto os minutos (MM ' ) como os segundos (SS") da
latitude assim como os da longitude não deverão ultrapassar o limite máximo de 59, bem como o
V
endereço correspondente, nome do município e UF;
c.4) o traçado de circunferência de até um quilômetro de raio, que delimita a área abrangida pelo
contorno indicado no Formulário de Informações Técnicas, devendo o valor de intensidade de
campo no contorno ser de até 91 dBu;
c.5) o local da sede da entidade, com as coordenadas na forma GG 0 MM' SS" com apenas 02 (dois)
~;
dígitos inteiros, em que os minutos (MM') e os segundos (SS") da latitude e da longitude não
deverão ultrapassar o limite máximo de 59, bem como o endereço correspondente, nome do
município e UF;
c.6) o local do estudio, com as coordenadas na forma GG 0 MM ' SS" com apenas 02 (dois) dígitos
inteiros, em que os minutos (MM') e os segundos (SS") da latitude e da longitude não deverão
ultrapassar o limite máximo de 59, bem como o endereço correspondente, nome do município e
UF;

J

c.7) localização das residências dos dirigentes da entidade;
d. Diagrama de irradiação horizontal da antena transmissora, fornecida pelo fabricante, com a
indicação do Norte Verdadeiro; diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema
irradiante proposto; no caso de antenas de polarização circular ou elíptica, devem ser apresentadas
.c.
rm:no~tQ no "!i pbitem
curvas distintas das componentes horizontal e vertical dos diagrama ,
12.1, alínea "d", da Norma n° 01 /2011. Este diagrama deverá St .ÇJ.JJ F..t;;; i.~~~~- mpdelo e
~~~~I'-·
fabricante da antena indicado no item 7 do Formulário de Infor

fl-

e. Declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno, n) loc*iHfit,(tY.fio do istema
irradiante, atende às condições exigidas no sub item 19 .2.5 .I. Ca o con r ~~La ent idade deverá
encaminhar declaração assinada pelo profissional habilitado indican o que o local pretendidc para a
instalação do sistema irradiante se encontra conforme o disposto nc ~~m 1_9 .2.5 .1.1 , j unt ~mente
com o respectivo estudo, conforme disposto no subitem 12.1, alínea
:""dâ Norma n° 01 /2011.
f. Declaração do profissional habilitado atestando que a instalação proposta não fere os gabaritos de
proteção aos aeródromos baseado na Portaria n° 1.141/GM5, de 5 de dezembro de 1987, do
Ministério da Aeronáutica e correspondentes alterações ou declaração do órgão competente do
Ministério da Aeronáutica autorizando a instalação proposta, conforme disposto no subitem 12.1,
jlma/53000.056153/2011 /DRMC-SC

~~
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NATUREZA DO ENVIO I NATURE DE L'ENVO/

SEGURADO I VALEUR DÉCLARÉ

DATA DE f<ECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION
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SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
A/C Sr. Marcelo José Dudeque
Delegado regional substituto.
Assunto: RADCOM- Oficio- 05/2013 /D RMC/SC- MC de 09/01/2013
Processo n.º. 53000.056153/20111
Aguas de Chapecó - SC

Em atenção ao ofício acima indicado e relativo à solicitação de
documentação para sanear pendências constadas no requerimento de
autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, em nome
da ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS, segue anexo
a documentação solicitada.

•

Documentação Técnica

Aguas de Chapecó/SC, 21 de janeiro de 2013.

Presidente

---- -~

...

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS , inscrita no CNPJ sob o
número 07 .368 .721/0001-06 , sita à Rua dos Veranistas, 222-B, Centro, CEP 89883-000,
Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, através de seu representante

legal , declara para os devidos fins que: O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA

EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA PRETENDIDO PARA QUANDO DA
INSTALAÇÃO DA EMISSORA SERÁ:

Dia de Início
Domingo

I
I

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Dia Fim
l Hora Início
Sábado
OOh
I

l

l

Hora Fim

24h

Aguas de Chapecó/SC, 14 de Janei

Presidente
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CELESC DISTRIBUICAO S.A.
~~~~~~~~':r_a~C160 Bloco A1, 8 1 e 92 - ltacorubi -CEP 88034-900

EMISSÃO:
15/01/201 3

NOTA FISCAUCONTA DE ENERGIA ELETRICA· SER IE ÚNIC()l

~3~~~~·~~AT - 01- 2012795470606 - 87

JULIO ALBERTO MARCHIORO
CPF 79997 465920
R PORTO UNIAO, 415- CASA CX 01

ETAPA/ LIVRO: 10 / 011785 / 43

VENCIMENTO
0510112013

40785442

AGCH - CENTRO - AGUAS DE CHAPECO - SC - 89883000

RESERVADO AO FISCO

PER IOOO FISCAL: 14112/201 2

CONSUMO TOTAL FATURADO
234 KWh

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE

VALOR ATÉ O VENCI MENTO
R$105 ,12

0800 480120

3000.8741.1598.8037 .38C5.D6C1.4770.CF22
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA I FATURAMENTO I FORNECIMENTO

LANÇAMENTOS
DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL/ CONVENCIONAL / TRIFASICO

.

QTD!;-REF
FATURADA

150

CO!ISUMO
CO!ISOMO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)
41026189 ·JULIO ALBERTO MARCHIORO

10/2012
10/2012

JUROS CONTA AliTERIOR
MULTA CO!l'TA AliTERIOR
COS!P

V"rt!.O?. ( R~ }

TARIFA
S/ICHS

o. 314200
o, 442619

56,13
37, 1 8
o, 50
1, 36
S,95

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORNCHAVE
DADOS DA MEDIÇÃO · CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 12/2012
EQUIPAMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA:
ORIGEM DA LEITURA ATUAL
DATA DA LEITURA ATUAL
DATA DA LEITURA ANTERIOR:
NÚMERO DE DIAS FATURADOS:
LEITURA ATUAL
LEITURA ANTERIOR:
CONSTANTE DE FATURAMENTO:
CONSUMO DE FATURAMENTO:
CONSUMO FATURADO NO M~S:
FATOR DE POT~NCIA::

HD

5 0232 54 62

>.Wh
LIDA

H /12/2012
16/11/2012
28
11722

REFERtNCIA
1212011
0112012

NÚMERO

DIAS
28
30

02/2012

32
30
32
30
30
31
30

0312012
0412012
0512012

06/2012
07120 12

0812012

o, 7 0

VJU.OR DO PIS
VALOR DO COF IIIS

J, 17

114 88

l , 00
234
234

HISTÓRICO DE CONSUMO
ENERGIA
FATURADA

207
218
317
282
204
180
170
187
180

ORIGEM

LIDO
LIDO
LIDO
LIDO

ENERGIA
Mt:DIA DIÁRIA
7,39

7,26
9.90
9,40

6 ,37

LIDO
LIDO
LIDO
LIDO

6,00

5.66
6,03
6,00

LIDO

COMPOSIÇÃO DO ICMS
BASE DO CÁLCULO (R$): 93.31

ALIOUOTA{%) 12

VALOR (RS): 16,02

PARA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, SERA COBRADO MULTA DE 2%, ACRESCIDO
DE JUROS DE 0.0333 % POR DIA DE ATRASO,
CONFORME LEI N4' 10.438102 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI N• 10.192101 .
< < < < REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA>> >>
Esta Unidade Consumidora (UC) apresenta a(s) s~uinte{s) fatura(S) em débito:
1112012 RS 93.67, Se a(s) mesma(s) não for( em) paga(s) até 05101f2013, a UC estará 5ujeita á suspensão do
fornecimento de energia, conforme legislação vigente. Caso o(s) pagamento(s) tenha(m) sido efetuado(s), favor
desconsiderar este aviso.

-SEGUNDA VIA DE FATURA-

MENSAGENS I AG~NCIA DE ATENDIMENTO ·AV SANTA CATARINA,828-SALA 1
---- - - - - Calendario Leitura 2013 -- --- --Jan-15/01/1 3. Fev-15/02/13 • Mar-15/03/13 • Abr-15/04/13

~ ------------··----------·-···-·-····-·-···---·-·-···------···-·------------··-----·--·--·-· ---· ------------------~
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CeJeSC
~

CELESC DISTRIBUICAO S.A.

FICHA DO CAIXA

Avenida ltamarati, 160 Bloco A1, 81 e 82-ltacorubi • CEP 88034-900
• Florianóo<'is.
CNPJ 08.336.783/0001-90 !NSC. EST. 255.266.626
www.cclcsc.com.br

se

n.-:.:.~ C-_,\

CEDENTE
CELESC
DATA DOCUMENTO
14112/2012

SACADO
JULIO ALBERTO MARCHIORO
DATA PROCESSAMENTO
NÚMERO REFER~NCIA
FAT -01-2012795470606 -8 7 14/12/20 12
836800000017

051201620005

ETAPA I LIVRO
10 / 011785
UNIDADE CONSUMIDORA
40785442
001010020129

REFER~NCIA

12/2012

VENCIMENTO
05/01/2013
VALOR COBRADO (R$)
105,12

795470606877

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~ --· ------- ·---------·--·-·- --·-- ·-·-------- -- -------·--··-···-----··-··----·-·-·--·-·----··-··-----·----···--- ·--~~
."

~(.f

~.,.:,y
•

1'

Celesc

CELESC D/STRIBUICAO S.A.

Avenida ltamarati, 160 Broco A1 , 81 e 82- ltacorubi - CEP 88034-900
Florian6o<'is.
CNPJ 08.336.78310001-90 INSC. EST. 255.266.626

.

se

www.cclosc.com.br

n.,..J<,.;,,\

CEDENTE
CELESC
DATA DOCUMENTO
14112/2012

SACADO
JULIO ALBERTO MARCHIORO
DATA PROCESSAMENTO
NÚMERO REFER~NCIA
FAT. 01.2012795470606.87 14/ 12/2012
836800000017

051201620005

""

(

.:>_;w·: -..>.\ ~
N' DA UNIDADE CONSUMIDORA

LOCAL: 1806

'?

,.,.._1~)

www.celesc.com.br

.......

o

ETAPA I LIVRO
10/ 011785
UNIDADE CONSUMIDORA
40785442
001010020129

REFER~NCIA

12/20 12

795470606877

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11
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REFER~N CIA : 12/2012

CNPJ 08.336.783/0001-90 INSC. EST. 255.266.626
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E COMUNITÁRIAS
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE DOIS (02) ANOS

sub item 8.1 da Norma n° 112011, aprovada pela Portaria MC

n~

462, de 14 de Outubro de 2011,

demonstrar o seu total apoio à iniciativa da ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITARIA SOM DAS

TERMAS, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Afirmo, ainda, que a
sede desta entidade se situa na área pretendida para a execução do Serviço.

Assinatura do representante I gal da enttdade que mamfesta o seu apo1o

Nome do representante legal:
CPF:

á

ods. :::05'. pg_g - Fi

~
d
/

Atenção: Anexar uma cópia autenticada dos seguintes documentos:
• Ata de eleição ou termo de posse do declarante (representante legal), e,
• Cópia do CNPJ.

L

CL UbE üE MÃES ViVENDO E SORRINDO
H.,l><

Ayuilé~

SoldMclli, S/N - !bit-r-o Novo Horizonte
CEP: 89883-000 Ag . ws de Chapecó/SC
CNPJ: 02.27lS.J37/0001 -90

Arf A ü ~ ELEIÇÃO E POSSE DA DlRETORIA
A<.lS Llill> ji::,; <lu tn0s de outubr,i do ~!lhl Lk Lh1is mil e onze. às quinze: huras, r.::uniram-se
em t\sscmbk!a G,·:al, nas depemlem:ia~ d.> Saldo Comunitú rio do Bairro Novo
llorill>nt<.:-. si1uado na Rua Aqui les S~.)ldatdli. S!N - CEP: 89883 -000 Município de
Agu:is ck: Cha pecó. t: ~tado de Sanu Clt:lritl:L as sócia~ do Clube de Mães Viwnclo c
S11rrimi<1, c o ,11 :í tin:,[iLlad.: Lk prornov:er a c:ki~úo e posse da diretoria da entidack. Com
o uso da palavra m:lllÍto·swu-se inicialmente: J atu~d Presiclenta. que esclureceu haver
somenté um:l chapa registrada ,iLmlo :1 Secretaria da entidade, sendo sua nominata: Snt.
Lif!i:; An g.:lii<i tk O liveira. br~isikira. soltt:ira em unirío 'estóvcl, funcionúria publica,
r\:'~istr~1d:1 11~1 Cl S•lt> n'' -f.l l ::: . ~64 .. ClLlastrada no CPF sob n'' 025.:509.889-X 1, com
CliLkr.:~u ll<l Rua 1l:c jaí. ';)_) ·- 13:\in\J Ntli 'L) l ],)t'ÍLOnk. CEP : tS9883 -0üO rvlunic.:ípio de
Aguas d<.' Chapecó·S.:..'. para o e<trgo de Pn:sid:-nta; Sra. Terczinha Ribeiro de Sou:z;l,
bras i kir~l . casada, :1pt>Sl't1lúcb, régistrac!a na ('1 sob n" 1.273.430, cadastrada no CPF sob
n" (J 12.95 I .ô 7•>-72 . com endereco na Rua Canoinhas. 529 -· Bai rro Novo Horizonte.
n:p; 8<)883-000 !'vlunicípio d~ Aguas de C hapecó/SC. para o cargo de Vi.:cPrcsidenta; S n<. M arcii;t Simões Pird, brasile ira. solleira, ftL'Cineim. registrada na Cl
sob n'' "2 .l)99'J2ó. cada:;trada no CPF sob n" 834.49.5.409-63, com emkre<,:o na Rua
Fi0rdo Ouidi. tll -- Ba irro Novo l-lo1·izonte . CEP : 89883 -000 Município de Águas de
Chap\:'co/SC. [l<!la u cargo de Sccrctárh; Sra. Domei Pereira de Moun. bmsileira,
casada. Lioméstica. n:gistr:tdn n:1 Cl sob n" 3 .528. 157. cadastrada no CPF sob n"
01 H.!>73X?.'i-JH , co1n t:rclen:-t;o ml Rua ltajaí. 18 - Bairro Novo Horizonte, CEP: 898~3000 l'vlunicipiu l~c! , \.gu<~s lk Chapecó/S C. par:l o c:argo de Segunda Sccrct:il'ia; Sn1.
Eunice Tn~ •· is:t. Hibdro, brusileim. casada, doméstica, registrada na Cl sob n"
2St) 1.:10-+, cmb~lwd;;; nn C t>F sob n° O19.225 .3 89-14, com endereço na Rua João P iiatti,
33 -- [)airro Novo l lor;. zonte. CEP : ~9883-000 Municíp io de .Água s de Chapecll!SC.
pam <) cargl1 d,· Tc:.u ürein1; Sra. llg:l Lcorwr Pinto, brasileira, se parada judicialmt>nte.
apusenL!da. registr~tda na Cl sob 11° t .838.826, cadastrada no CPF sob n" 570.438.25920. rom crhlect•t;t~ t't:! Rua C\moinh:lS. "f5l)- Bairw Novo Horizonte, CEP: 89883-000
l\lunicipiL1 dL· ,\g:<.1." d..:- Chapec0/SC', p<tra o cargo de Segumhl Tesoureira; Sra. Hílda
Du1r:1 d:, Si!Y:l. br~tsileira. solteira. doméstica, registrada na Cl sob n" 2 .656 .262.
cadastrada no c ]>j . Súl"· n" 030.140.779-76, corn ~·nclereço llll Rua c~:noinhas, 58.5 Bairnl No vo l !uriz,rnk' . ·C'FI): S98i\J-OOO rYiu11icípio de Águas (1\:' Chapecó/SC, para o
CCtf'!,! l l ck Pn: ~idcm ;• d,, Conselho Fiscal; Sra. Ncida Santina CHthaneo Cappcllal'i,
bmsikim. casada. aposentada. reg istrad a na C! SLlb n" 3.373 .1 66 , cadast rada no CPF sob
n" l)()(i.695.279-34. com l.:'nderc.;o 11~1 Rua Se\·crino Ruaro. 18 ·-Bairro Novo Horizonte.
CU) : S98X3-000 i\l unicípio de Agua;; de Chnpecó/SC, parn o cargo de Consclheil\l; e a
Sra. Samlnl Mada Follmann Ezequiel. brasileira. casada. balconista, registrada na Cl
sub n'' 4 . 16,!}.57<J-li. cad e~:-:t rada no CPF sob n° 040 .626 .:229-2 0, com endereço na Rua
.i<..Js-: NorbL·rtü h.ihr. l8 ··· n:Lirru No\ o llori zonte~ CEP : 89883 -000 Município ele Águas
d.c Chapecó/ SC. pa ra o c:trgJ de Cons~I!Jci>:.l. Apresemados os membros da chupa,
p:1::;~ou - ~L: ~~ cki,;ào d·~ <tl'Grdll cum as normas previstas no estatuto. a qual pur
unanimidade :ii.>Stjluw ú..i eleita . Em a[,) CL)ntinuo a apuração dos votos. passou-se a
poss..: d.t diretot ia. E!,:ita c empos,.;:1d~l a dire to ria e, nada mai s havendo F':'.__ __

CL~.).tiE DE l'riÃES ViVENDO E SORRINDO
~u~. ALJL!Íies Soldacclli, S/N - Bairro Novo Horizonte

CEP: S%83-00o Águ<iS tle Cbapecó/SC
CNPJ : 02.278.337/0001 -90
encc" lTllll -~-· ~~ . \~'":l:lhki~l Ucr~d ela qual s<.:
sócias p1\:sL·1HL's.

la\'1\JU il

presente ata que vai assinada pdas

~ A')IILjD·l~ ~ Et:L-II!.e.('"
LI DIA

NGELITA DE OLtVEm.A
Prcsidcnta

'b
'
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MARCL' SIMÕES Pl ms
Pr-i meira Secretária

1Joalcei D. Maurer
Advogado OABISC-8077
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252 , si 04 - Centro - São Carlo'S -SC
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Emolumentos ISentos
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~#Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JU RÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
21/11 /1997

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02.278.337/0001-90
MATRIZ
NOM E EMPRESARIAL

CLUBE DE MAES VIVENDO E SORRINDO
TÍTULO DO ESTAB ELECIMENTO (NOME DE FANTAS IA)

********
CÓDI GO E DESCRI ÇÃO DA ATIVIDA DE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associa ões de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIV IDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.93 -6-00 -Atividades de organizações associativas ligadas à cultu ra e à arte
94.99-5-00 -Atividades associativas não especificadas anteriormente
COD IGO E DESC RI ÇAO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I

LOGRADOURO

CEP

I 89.883-000

I
I ~~MERO
CASA
I AGUAS DE CHAPECO

COMPLEME NTO

R PRINCIPAL

I

BAIRRO/D ISTRITO

B. NOVO HORIZONTE

l~c

MUNICÍPIO

S ITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

I_ATIVA

03/11/2005

I

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESP ECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESP ECIAL

I. ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 23/01/2013 às 07:53:46 (data e hora de Brasília) .
[ Voltar ]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/01/2013
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E COMUNITÁRIAS
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE DOIS (02) ANOS

1straclo no órgão competente, ve m, nos termos ele qu e trata o

legalm ente

subi tem 8.1 ela No rm a n° I /20 I I , aprovada pela Portaria MC

n~

462, de 14 de Outub ro de 20 I I ,

demon strar o seu total apo io à ini ciativa da ASSOCIAÇÃO RAlHO COMUNITÁRIA SOM DAS
TERMAS, que tem por interesse executar o Se rviço de Radiodifusão Comunitária. Ati rm o, ainda, que a

sede desta entid ade se s itu a na área pretendida para a execução do Serv iço.

11

ru~ Q

.tú.-<.a<Vh

Ass in atura do Represe ntante Legal

Nome do representante lega l:

CPF:

~

WJ~

tff76. F# -1ff _:_á1__ _

1 2 JUll8~3

t

i " ·, .
""

LÃ "'-

ROSANA JOHANN- Oficial
Emolumentos : R$ 2,45 + sei :
Selo Digital de FiscalizaçãoConfira os dados do ato
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.Receita federal

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE IN SCRIÇÃO

00.780.579/0001-52
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

21/07/1995

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL BOM PASTOR
TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRIN CIPAL

93.12-3-00- Clubes sociais, es ortivos e similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU REZA JURiDI CA

399-9- ASSOCIACAO PRIVADA

I

I

LOGRADOURO

I

CEP

89.883-000

NÚMERO

S/N

EST ESTRADA ACH 050

I BAIRRO/DISTRITO

BOM PASTOR

I

COMPLEMENTO

INTERIOR

I AGUAS DE CHAPECO

l~c

MUNICiPIO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

I. ATIVA

03/11/2005

I

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRA L

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

I. ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011 .
Emitido no dia 23/01/2013 às 07:50:14 (data e hora de Brasília).
[ Voltar J

Páaina: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil- 23/01/2013
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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PROJETO TÉCNICO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica
I -SERVIÇO

RADIODI FUSÃO COMUNITÁRIA - RadCom

2 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMTNAÇÃO SOCIAL

\ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS
CNPJ/CGC

DENOMINAÇÃO SOCIAL (CONTINUÇÃO)

\07.368.72 1/0001 -06
DENOMINAÇÃO DE FANTASIA

3- LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA ENTIDADE

LOGRADOURO

\Rua dos Veranistas, 2228
CIDADE

BAIRRO

\Aguas de Chapeco

Centro

UF

CIDADE (CONTINUAÇÃO)

se

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

II

I

27°04'24.Pó"s

_-=:..:
s2=-0 ):. : --9 '2:.::,3,
= ;: :o : : . .-:'. W
. :.:~__j

LI

4 - LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR E SISTEMA IRRADIANTE

LOGRADOURO

\Rua dos Ve rani stas, 2228
CIDADE

BAIRRO

\Aguas de Cha peco

Centro

UF

ClDADE (CONTINUAÇÃO)

se

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

27°04'24.oor·s

I I

\1L

_

_..::..:
52:...:0 5:..::.9...::.
'2 :::.:.
3.0~0:_".:.:...._
W _

_J

5 - LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO DO ESTÚDIO
(Caso o estúdio não se encontre no local elo sistema irradiante especifique com se rá feita a ligação entre o estúd io e o sistema irradiante no campo l i . "Outras

info rmações de interesse")

LOGRADOURO

\Rua dos Veranistas, 2228
CIDADE

BA IRRO

\Aguas de Chapeco

Centro

UF

ClDADE (CONTINUAÇÃO)

se

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

II

27°04'24.pcfs

_-...:.5-=-2°-=-5-=-9'2=3:. ~o;,: :. : o~<:..:_
v __

11L-

6- TRANSMISSOR

FABRICANTE

\AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRÔN ICOS LTDA
MODELO

POTÊNCIA DE SAÍDA

t.=ls..:....
P-=-s.:..:
o2:..:.5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____JI

I

25,0

CERT IFICAÇÃO

0680-03-0528

\watts

7 - ANTENA I TORRE

MODELO

FABRICANTE DA ANTENA

\AUAD CORRE IA EQU IPAMENTOS ELETRÔN ICOS LTOA - TELETRONIX
ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO

GANHO màx (GT)

ALTURA DA TORRE

30,0 \(m)

0,0 \ctB

30,0 \(m)

8 - LINHA DE TRANSMISSÃO

FABRICANTE

\RÁDIO FREQUENCY SYSTEMS
PERDAS NA LINHA (PL)

ATENUAÇÃO EM 100m (AL)

COMPRIMENTO

4, [ dB

35,0 \Cm)
Perdas na linha (PL) =

L• AL

!00

I ,44 \ctB

L----lo!!!--=\---~.:....:....:::.::J

-(p/)

I::jiciência da linha ( 17) =

10

10

9 - POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA (E RP)
ERP (dBk) ~ 10 Iog (Pt. Ght. Gvt. 11 ) ~ 10 log (
Pt
Ght
Gvt
11

0,025

X

1,0

X

1,0

0,7 186

X

)~

-1 7,456

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

i

Obs. A potência efeti va irradiada (ERP) por em issora do RadCom devera ser igual ou inferior a 25 watts.
I O- rNTENSrDADE DE CAMPO NO LIMlTE DA ÁREA DE SERVIÇO
E (dB>t) ~ 107 + ERP (dBk) - 20 log d (km)
ERP (dBk) ~Potênci a efetiva irrad iada.
d (km) =Distância da antena transmissora ao limite da área de serviço (raio da área execução lo serviço)
E(dB >t )~ 107 +(
-17,456 ) -2 0log(
1,0
) ~
89,54 (dB>t)
I I - OUTRAS rNFORMAÇÕES DE INTERESSE

12 - DADOS DO ENGENHE IRO PROJ ET ISTA
NOME COMP LETO

lr SAAC BIN ICIO ENCISO MENDOZA
REG.CREA

118998/D-PR

ENDEREÇO

IRUA BARÃO DO CERRO AZUL, N.3 59

ENDEREÇO (CONTfNUAÇÃO)

BA IRRO

ICENTRO
UF
IPR

CIDADE

CASCAVEL
CEP

IL.;.8.:_
5s_o_2--'o)_-o_ _ _ _ _ _ _ _ __,l I

DDD

TELEFONE

FAX

DDD

45 1 ._l
3_22_o-_
4_oo_o _ _ _ ____,l I. ___

_,

E-MA! L
LOCAL

CASCAVEL

DATA

16/0 I /2OI 31

ASSrNATURA

2

....

I,

< •

Dist. em
Metros

o
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
10()0

i

o

- 2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
- 3900
00
Mt<-DIA

I F!!i. -16/f->
.P.·b!br. ( '

~ ~-

.

·~

o·

30"

60"

90"

120"

150"

180"

210"

237
235
238
236
234
246
247
249
239
236
224
224
229
245
262
264
265
265
266
273
299
294
290
26 1
253
227
239
244
260
262
269
270
272
287
295
292
281
282
304
309
286
261

237
239
240
241
251
254
263
274
277
279
268
262
237
230
229
231
229
229
232
235
236
230
228
226
235
238
232
234
245
242
26 1
263
274
274
297
274
268
277
276
287
286
252

237
235
237
239
238
238
240
248
266
273
271
280 .
270
260
263
276
295
312
304
279
260
248
240
235
235
238
238
246
256
262
263
262
25 1
256
256
257
261
277
288
297
308
261

237
235
233
233
235
236
240
245
254
260
299
308
305
311
32 1
310
322
325
339
353
354
360
358
360
348
329
336
353
383
389
406
429
449
453
45 1
405
391
385
379
359
365
333

237
237
233
233
237
235
232
236
238
233
233
235
233
240
243
254
274
274
285
287
323
359
337
343
344
374
422
447
450
449
440
410
413
398
406
390
375
371
342
333
335
316

237
235
232
230
233
234
237
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
229
229
230
237
246
256
273
29 1
325
375
4 15
4 14
406
394
392
395
399
405
271

237
235
237
226
222
222
237
239
259
285
275
294
287
295
304
307
311
3 11
307
295
281
279
269
268
269
273
260
255
245
244
230
222
222
222
239
256
268
275
267
254
247
262

240"

270"

300"

330"

\J,.._,_.,,

237
234
232
233
235
242
242
239
233
229
223
238
257
327
341
340
34 1
351
364
37 1
379
387
391
395
39 1
371
368
367
369
379
380
36 1
335
309
29 1
284
303
346
347
335
31 1
315

237
237
237
235
235
234
237
227
232
222
222
226
222
239
227
254
266
23 1
288
293
237
313
315
253
345
298
328
327
284
339
310
27 1
349
295
262
336
278
260
320
264
262
306
260
273
285
259
285
278
262
312
27 1
269
338
284
277
355
282
269
378
298
268
383
290
256
397
314
249
394
313
247
390
357
256
391
365
253
387
37 1
25 1
387
370
243
403
343
236
408
325
237
4 18
292
245
429
303
255
425
312
239
409
309
220
387
317
220
387
316
220
375
316
227
372
304
237
368
304
245
357
305
254
338
309
260
320
310
257
335
300
MEDIA GERAL DO TERRENO

ALTITUDE DO LOCAL (m)
237,0

EFICIENCIA
0,7186

POT . .ERP (dBI<)
-1 7,456

234
233
235
229
?~
"
.).)

229
227
227
248
235
234
?30
236
245
253
268
268
?9 1
283
285
27 1
268
266
266
266
?7 1
279
292
3 1?
307
338
353
353
362
354
360
368
357
357
349
281
287

I ....... .:.~~~~ (Kw)
1
"':."'"'w, ,~" tM:
~·· .., ... "' 11413

NMT

o·
30"
60"
90"
120"
150"
180"
210"
240"
270"
300"
330"

315
261
252
261
333
316
27 1
262
257
335
300
281

HSNMT (E/E max)'
-48
6
15
6
-66
-49
-4

5
lO

-68
-33
-14

0,79
0,88
0,87
0,86
0,88
0,88
0,82
0,88
0,94
0,82
0,93
0,96

ERPaz(dBk)
-13 ,790
-15,361
-15, 186
-1 5,01 2
-1 5,361
-15 ,361
-14,314
-1 5,361
-16,408
-1 4,314
-1 6,234
-1 6,757

Contorno
(km)
0,775
0,929
0,911
0,892
0,929
0,929
0,824
0,929
0,954
0,824
0,973
0,916

.

\JOmiJ.IUJÇl.

91dB~t

ífJ r I. JUL lU:J
I

f)

.-~
!:J-•

.

~

, ,Q,

23 7',...

ESTUDO ESPECÍFICO PARA CONTORNO - 91 dB~t
ALTURA DA ANTENA (m)
30,0

'

v

PLANO ALTIMÉTRICO DO TERRENO

-

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

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SOM DAS TERMAS , inscrita
no CNPJ sob o número 07.368.721/0001-06, sita à Rua dos Veranistas, 222-B,
Centro, CEP 89883-000, Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa
Catarina, através de seu representante legal, declara para os devidos fins, que:

- Na ocorrência de interferências prejudiciais causadas pela estação
da

entidade

que

represento,

interromperei

as

transmissões

imediatamente até que essas sejam sanadas, sem prejuízo do
exercício das competências fiscalizatórias legalmente atribuídas à
Anatel.

Aguas de Chapecó/SC, 14 de Janeiro de 2013.

Presidente

f 2 JUL 10~3
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cr···· ....
ALE

ORO WERLE · Escrivéo de Paz Designado

............................:..............

Selo Digital de Fiscalizaçao ·Selo normal CYJ55257.J604
Confira os dados do ato em:selo.tjsc.jus.br
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I
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I' OAT.A.:
•, Jul/2011

ENDEREÇO DA OCRA:

IÁGUAS DE CHAPECO- SC

~j"o;.o";~;~~;;:;,d;::~=a=s=,=L=o=te=s=e=R=u=a=s=========;-;J\::;.;;;...;"c;: ;":~'='~~~ "· o oPROJETo,

:=,.:.=
: .o=..=
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ÁGUAS CHAPECô-CAOASTRA:__j

DPBLFM/87-1 08/0d B
ANTENA DIPOLO BANDA LARGA PARA FM
87 a 108 MHZ

L-a udo Técnico

Auad Correa Equipamentos
Pç. da Pirâmide 90
Centro Empresarial
Santa Rita do Sapucaí - MG
Tel.: ( Oxx35 ) 3473 - 3700

www.teletronix.com.br
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AUAD CORREA Equip.Eietr. Ltda
Pç. da Pirâmide 90,CENTRO EMPRESARIAL
Santa Rita do Sapucai-MG-CEP:37540-000
Fone:Oxx (35) 3473 3700

LAUDO TÉC
INDICADA PARA TX-FM 87-108 MHZ

Diagrama de irradiação da antena Mod:DPBLFM/87-108/0dB
Plano: VERTICAL; Esc. 1:1 Gvt =1 ,O

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fabricante: Auad Correa (Teletronix),
- Modêlo: DPBLFM/87-108/0dB,
-Tipo: Antena Dipolo de 1/2 onda,
- Polarização: Linear (VERTICAL),
-Faixa de operação: 87 a 108 MHZ
- Perda por retorno: >15 dB ·s
·Ganho: 1.0 a 45°,135°,225°,315°( dBd)
• Ght: 1,0; a 45°,135°,225°,315°
- Gvt: 1 ,O a 45° do plano
- Diagrama de Irradiação: Onidirecional(hrz)

Resp.Téc:

Eng: Rogerio Correa

OBS:

O diagrama acima é para a antena
livre de qualquer obstáculo a 5,0 metros
montada em uma torre de 0,5m de diâmetro.
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AUAD CORREA Equip.Eietr. Ltda
Pç.da Pirâmide 90,CENTRO EMPRESARIAL
Santa Rita do Sapucai-MG-CEP :37540 -000
Fone:Oxx (35) 3473 3700

AUDO TÉC
INDICADA PARA TX-FM 87-108 MHZ

Diagrama de irradiação da antena Mod:DPBLFM/87-108/0dB
Plano: HORIZONTAL; Esc. 1:1, Ght

= 1,O
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Resp.Téc:

Eng:Rogerio Correa

OBS:

O diagrama acima é para a antena
livre de qualquer obstáculo a 5,0 metros
montada em uma torre de 0,5m de diâmetro.
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AUAD CORREA Equip.Eietr. Ltda
Pç.da Pirâmide 90,CENTRO EMPRESARIAL
San ta Rita do Sapu ca i-MG-CEP:37540-000
Fone:Oxx (35) 3473 3700
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Perda por Retorno Versus Frequência
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-Fabricante : Auad Correa (Teletronix),
- Modêlo: DPBLFM/87-108/0dB,
-Tipo : Antena Dipolo de 1/2 onda,
- Polarização: Linear (VERTICAL),
- Faixa de operação: 87 a 108 MHZ
-Perda por retorno: >15 dB'S
-Ganho: 1.0 a 45°,135°,225°,315°( dBd)
- Ght: 1,0; a 45°,135°,225°,315°
- Gvt: 1,O a 45° do plano
-Diagrama de Irradiação: Onidirecional(hrz)

Resp.Téc:

Eng:Rogerio Correa

OBS:
A Curva a cima é para a antena livre de qualquer obstáculo
a 5,0 metros , montada em uma torre de 0,5m de diâmetro.
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AUAD CORREA Equip.Eietr. Ltda
Pç.da Pirâmide 90,CENTRO EMPRESARIAL
Santa Rita do Sapucai·MG·CEP:37540-000
Fone:Oxx (35) 3473 3700
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Resp .Téc :

Eng:Rogerio Correa

Vista explodida para montagem da antena
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AUAD CORREA Equip.Eietr. Ltda
Pç.da Pirâmide 90,CENTRO EMPRESARIAL
Santa Rita do Sapucai· MG·CEP:37540-000
Fone:Oxx (35) 3473 3700
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Resp.Téc:

Eng:Rogerio Correa

Vista explodida pa ra montagem da antena
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RADIOFLEX®------------------------------------------------>

/'

Condutor Interno
Fio de cobre nu
····· Die létrico
PE Expanso
·· --- .. ·-- ..__ _

···· ···· ········ ·· · ..... · Capa
PE 80°C

..":::.-" Blindagem
Fita alu mi nizad a +
trança de cobre
estanhado

MODELO
SÉRIE
Tipo de Cabo

Condutor interno/Mate ri al
Diâmetro do condutor interno - mm(in)
Dielétrico/Materia l
Diâmetro do dielétrico - mm(in)
Condutor externo/Material (Cobertura de blindagem( %))
Diâmetro do condutor externo - mm(in)
Capa/Mate ri al
Diâmetro da capa - mm (i n)

Peso do cabo- kg/m(lb/ft)
Raio mínimo de curvatura/repetida s- mm(in)
Temperatur<J de operação 0 ((° F)

lmped ância nominal (ohms)
Ve locida de de pro pagação (%)
Capacitância - pF/m(pF/ft)
Máxima Frequên cia de operação (GHz)
RF- Ten são de Pico(kV r.m.s)
Resistên cia do co ndutor interno - ohm/km(ohm/M ')
Resistênc ia da blindagem - ohm/km(ohm/M')

0,5
1

RADIO FREQUENCY SYSTEMS

~ • Equipamentos de Telecomu nicações

,0 • Equ ipamentos de rád io freqüê ncia
j• • Outros .
<(
•...)
_..J
0...
~

RGC213
401.041
COAXIAL

RGC8
401 .095
COAXIAL

FNu
2,55(0, 10)
PE expanso
7,25(0,28)
FTSn (78%)
8, 14(0,32)
PE
10,34(0,40)

FNu
2,74(0, 11 )
PE expanso
7,37(0, 29)
FATSn(77%)
8, 13(0,32)
PE
10,24(0,40)

O, 120(0,08)
50/205(1,97/8,07)
80 má x.(176)

0,13
25.4/ 60(1 /236)
80 má x. (176)

50
80
82(25,0)
3,00
0,5
3,5(1,10)
8(2,40)

50
85
78(23,80)
3,00
0,5
3(0,90)
5,3(1,60)

~5
~7

~4
~4

1,5
1,2
5
1,6
1,5
10
2,0
2,1
20
2,3
2,4
30
~9
~95
50
3,8
3,8
88
~1
~o
100
~3
~2
108
150
~2
~8
~6
~2
174
~1
~6
200
]
~9
300
~
·.- .
80
400
:~~~
,.IJ,jÚ
450
500
,ci4hlsté00 das Qvno. ~;
512
600
,2
10,9
700
,2
11,8
800
824
,9
12,5
A
12.0
894
4,0
12,6
900
4,3
12,8
925
~6
110
960
13,2
1000
16,9
14, 9
1250
18,8
16,5
1500
20,2
17,7
1700
20,9
18, 2
1800
22,3
19,4
2000
25,2
22,3
2400
24,3
3000
27
obs1: FNu = Fio de cob re nu
obs2: FATSn =Fita metalizada aderida ao dielétrico + tra nça de cobre estanhado
obs3: FTSn =Fita meta lizad a +tran ça de cobre estanhado
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASILIA/DF

DECLARAÇÃO

Eu Isaac Binicio Enciso Mendoza, brasileiro, Engen heiro em Telecomunicações,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, n° 329, Apto 83, Bairro Centro, Município de
Cascavel, Estado do Paraná, pot1ador da RG no 1.311.702-0 SSP/PR e CPF/MF no
358.369.039-72, Declaro para os efeitos legais, que o local pretendido para a instalação do
sistema irradiante na localidade de AGUAS DE CHAPECO, Estado do SANTA
CATARINA, se encontra conforme o disposto no item 19.2.5.1.2 da NORMA no
001/2011
(NORMA COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
COMUNITARIA).
Para maior clareza firmo o presente.

Cascavel, 16 de Janeiro de 2013

Eng0 Isaac Binicio Enciso Mendoza
CREA 18.998/D-PR
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASILIA/DF

DECLARAÇÃO

Eu Isaac Binicio Enciso Mendoza, brasileiro, Engenheiro em Telecomunicações,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, no 329, Apto 83, Bairro Centro,
Município de Cascavel, Estado do Paraná, portador da RG n° 1.311.702-0 SSP/PR
e CPF/MF n° 358.369.039-72, Declaro para os efeitos legais, que não existe
aeródromo na localidade de AGUAS DE CHAPECO, Estado do SANTA
CATARINA, e a instalação proposta não fere os gabaritos de proteção baseado na
PORTARIA MINISTERIAL no 1.141/GM5 de 05/12/1987 elo MINISTERIO
DA AERONAUTICA e correspondentes alterações.

Cascavel, 16 de Janeiro de 2013

Eng0 Isaac Binicio Enciso Mendoza
CREA 18.998/D-PR
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ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNIT ARfA SOM DAS TERMAS

PARECER CONCLUSIVO

Eu Isaac Binicio Enciso Mendoza, brasileiro, Engenheiro em Telecomunicações,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, 11° 329, Apto 83, Bairro Centro, Município de
Cascavel, Estado do Paraná, Declaro, sob minha responsabilidade, que o projeto de
Radiodifusão Comunitária dos formulários constantes em anexo, atendem a todas as
exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis á mesma e que o contorno de 91 dB~
da emissora não fica situado a mais de 1,O ( hum ) lan de distancia da antena transmissora
em nenhuma direção.

Cascavel, 16 de Janeiro de 2013

Eng 0 Isaac Binicio Enciso Mendoza
CREA 18.998/0 -PR

MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASILIA/DF

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que, as emissões provenientes da estação transmissora
da ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, do serviço de
RadCom, cuja instalação está proposta para a Rua dos Veranistas, 222B, Bairro Centro,
Município de AGUAS DE CHAPECO, Estado do SANTA CATARINA, utilizando o/a
canal/freqüência, 254 (98,7) Mhz, atenderá aos limites estabelecidos pela Legislação
Brasileira editada pela ANATEL através da Resolução n° 303 de 02/07/2002 que
regul amenta Sobre Limitação da Exposição a Campos E létricos, Magnéticos e
Eletromagnéticos de Radiofrequência entre 9 Khz e 300 Ghz.
Para maior clareza firmo o presente.

Cascavel, 16 de Janeiro de 2013

Eng 0 Isaac Binicio Enciso Mendoza
CREA 18.998/D-PR
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASILIA/D F

DECLARAÇÃO

Eu lsaac Binicio Enciso Mendoza, brasileiro, Engenheiro em Telecomunicações,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, n° 329, Apto 83, Bairro Centro, Município de
Cascavel, Estado do Paraná, portador da RG no 1.311.702-0 SSP/PR e CPF/MF no
358.369.039-72, Declaro que a cota do terreno (solo) no local de instalação do sistema
irradiante (base da torre) da Emissora de RADIOCOMUNITARIA da ASSOCIAÇÃO
RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS, sediado na Rua dos Veranistas, 2228,
Bairro Centro, localidade de AGUAS DE CHAPECO, Estado do SANTA CATARINA,
de coordenadas geográficas 27° s 04' 24" de latitude e sr w 59' 23" de longitude, tem
desnível maior que 30,0 (trinta) metros em relação à cota de qualquer ponto do terreno , no
raio de 1,O (hum) km em torno do local (torre) do sistema irradiante.
Para maior clareza firmo o presente.

Cascavel, 16 de Janeiro de 2013

Eng 0 Isaac Binicio Enciso Mendoza
CREA 18.998/D-PR
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

ART N° 20130165664
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Valori=e sua Profissão: Mamenho os Projetos na Obra

2a VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS
O valor de R$ 50,00 referente a esta ART foi pago em 17/01/2013 com a guia n° 100020130165664
Profissional Contratado: ISAAC BINICIO ENCISO MENDOZA (CPF:358.369.039-72)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO ELETRIC ISTA.
Empresa contratada:
Contratante: ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNTARIA SOM DAS TERMAS
Endereço:RUA DOS VERANISTAS 222 B CENTRO
CEP: 89883000 AGUAS DE CHAPECO SC Fone:
Local da Obra: RUA DOS VERANISTAS 222 B
CENTRO - AGUAS DE CHAPECO SC
Tipo de Contrato
Ativ. Técnica
Área de Comp.
Tipo Obra/Serv
Serviços
contratados

4
19
2300
656
035
097

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM TELECOMUNICAÇÓES
RADIODIFUSÃO
PROJETO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Guia N
ART N°
20130165664
VIr Taxa
se de cálculo:

J

o·

N° Carteira: PR-18998/D
N° Visto Crea:N° Registro:
CPF/CNPJ : 07.368.721/0001-06

Quadra:
CEP: 89883000

Lote:

Dimensão

25WATI

Dados Compl.

o

Data Início
Data Conclusão

16/01/2013

R$ 50,00

Entidade de Classe

201

TABELA VALOR DE CONTRATO

Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
lnsp.: 4310
18/01/2013
CreaWeb 1.08

u}~

Assinatura d Contratante

Assinatura do Profissional

2" VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública , cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
As Anotações de Responsabilidade Técnica- ARTs- foram instituídas pela Lei n° 6496, de 07/12/1977, e sua aplicação está regulamentada
pelo Conselho Fed era l de Engenharia e Agronomia (CONFEA), através da Resolução n° 425, de 18/ 12/ 1998, que define os seguintes
aspectos:
* Fatos geradores de ARTs
* ARTs orig inais e ARTs vinculadas
* Substituições de ARTs
* Desdobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsab ilidade
·· Responsabilidade pelo preechimento das ARTs e pagamentos das taxas
..._..!
dições em que as ARTs serão consideradas nulas
* :,,,plicações da ine xistência/ nulidade de ARTs- autuação e aplicação de multas previstas na Lei n° 5194, de 24/ 12/1966.
* Outros
O texto completo destas normas estão disponíveis via Internet no seguinte endereço : www.confea.org .br

_ _ _ _Autenticação Mecânica._ __

.J :

2 JUll8:3

http: //creaweb.crea-pr.org.brlconsultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=N&Vl =ON&V2=0N&V3= ...
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Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa
Gerência de Licitações, Outorga e Licenciamento
Gerência de Licitação

ANA TEL

Data/Hora: 07/03/2013 15:41:18

Relatório de RADCOM- Plano de Referência
uF: se

Município: Águas de Chapecó

Município

Águas de Chapecó
Usuário: -

Data: 07/03/2013

Canal

Freqüência

254

98,7

Hora: 15:41:19

http://sistemas.anatel.gov.br/SRD/RADCOM/Relatorios/PlanoReferencia/Tela.asp?hdnlmprimir=true

7/3 /2013

Ministério das Comunicações

Secretaria de Serviço de Rad iod ifusão
Departamento de Outorga de Serviço de Rad iodifusão
ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM

Identificação do Processo
Número :

53000.05615 3/2011

Localidade/UF: ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC

Entidade: ASSOC IACAO RADI O CO MUNITARI A SOM DAS TER MAS
39

Aviso:

Canal : 254

Coordenadas
Latitude:

IBGE{A)
S27°04'34"

Longitude:

W52°59'14

Distância

Sede(B)

Sist. Irradiante
S27°04'24"

Distância A-C

W52°59'23"

Distância B-C

0.4 Km

Processo
1. Entregou documentação tempestivamente?

I

Sim

2. Endereço da Antena Proposta
RUA DOS VERANISTAS , 222-B N° null

- B. CENTRO ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC

3. Endereço da Sede
nu li
4. Rela ção de Concorrentes (d <=4000 m)
Processo

Município

UF

Distância (Km)

Status

5. Depend entes orden ados pela precedência do aviso de inscriçã o (d < 4000 m)
Processo

Município

UF

Distância (Km)

Status

53000 .030824/2005

ÁGUAS DE CHAPECÓ

0,7

ARQCDI

537 40 .000632/2002

ÁGUAS DE CHAPECÓ

53100 .000784/2004

ÁGUAS DE CHAPECÓ

se
se
se
se
se
se

53000 .037972/2007

SÃO CARLOS

53740.002305/ 1999

ÁGUAS DE CHAPECÓ

53740 .002151 / 1999

SÃO CARLOS

0,88

ARQCDI

2,67

ARQDEF

2,22

AUT

0,64

RAQ

2,84

ARQDEF

Check List

I

Viável

6. Conclusão Geral (Parecer Técnico)

08/03/2013 . Projeto Técnico recebido para análise. A Entidade tem seu Processo in struido nesta fase.
Existe Entidade autorizada a 2,22 Km em outro município. Emitido ofício a ANATEL em 29/11 /2011 .

·--j ?,,~
Jor~ Wo~(e'nstern Aiub
I

11103/2013
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Ministério das Comunicações

Secreta ria de Serviço de Radiodifusão
Departamento de Outorga de Serviço de Radiodifusão
ROTEIRO DE ANÁLISE DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RADCOM

Identificação do Processo
Número :

53000.056153/2011

Localidade I UF:

ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC

Entidade: ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA SOM DAS TERMAS
Aviso:

39

Canal: 254

Processo
1. Entregou documentação tempestivamente?

Sim

2. O transmissor está certificado?

Sim

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

Sim

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

Sim

i 5. Apresentou

u-

Anotação de Responsabilidade Técnica- ART referente à instalação proposta? (n °
rv lll , item 6.11)
6. Apresentou parecer conclusivo , assinado pelo profissional habilitado, atestando q a instalação
proposta atende a todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à mesma e que o
contorno de 91 dBu da emissora não fica situado a mais de 1Km de distância da antena transmissora
em nenhuma direção? (n° VIl , item 6.11)
7. Apresentou declaração do profissional habilitado atestando que a instalação proposta não fere os
gabaritos de proteção aos aeródromos, ou declaração do órgão competente do Ministério da
P,eronáutica autorizando a instalação proposta, ou se for o caso , declaração da inexistência de
aeródromo na localidade? (n° VI , item 6.11)
8. Apresentou declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno , no local de in sta lação
do sitema irradiante, atende as condições exigidas no item 14.2.7.1 ou estado específico, conforme
determina o item 14.2.7.1.1? (n° V item 6.11)
9. Apresentou diagrama de irradiação horizonal da antena transmissora , com a indicação do norte
~ erdadeiro , diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto;
no caso de antenas de polarização circular ou elíptica, devem ser apresentadas curvas distintas das
com pontes horizontal e vertical dos diagramas? (n ° IV, item 6.1 1)

Sim

1O. Apresentou planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, onde
deverá estar assinalado o local de instalação do sistema irradiante, com indicação da coordenadas
geográficas com precisão de segundos , e traçada a circunferência de até 1Km de raio. que limita a
área abrangida pelo contorno de serviços?(n° 111, item 6.11)

Sim

11. Apresentou Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que na ocorrência de
interferência tomará as providências previstas na letra "a" do item 6.1 1 da Normal 02/98 , Portaria 191
de 06/08/98 DOU 07/08/98?
12. Apresentou Formulário padronizado DOULIRADCOM 02?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim

13. Entregou documentação tempestivamente?

- -·

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

lt!>r-...

-

Sim

15. As coordenadas geográficas do local de instalação são as mesmas do aviso que tor ~,_1-{~ytl l!rl'
rel ação das entidades SELECIONADAS para a prestação do serviço?
""" íStért das
.J'Ir r.QII
16. Altura da antena em relação ao solo <- 30m?
~o ~~Íif.

--

11 l JUl

17. Dados do Transmissor
a. Fabricante :
c. Categoria :

Auad Correa Equipamentos Eletrônicos
2H

I b. Modelo : I

I d. Certificado: I

~-~-1
1n·~
•v

S'P5ú25

0680030528 '.,....,...... [)~t~ ncia (W) :

I

I

18. Dados do Transmissor Reserva

I b. Modelo: I

a. Fabricante :
c. Categoria :
11103!2013

~5

I d. Certificado: I
RADCOM

e. Potência (W) : I
Pâgina
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

Nota Técnica n° 058/2013/DRMC-SC-MC

Assunto: Encaminhamento de Processo Instruído para Revisão da Consultoria Jurídica.
Referência: Processo no 53000.056153/2011-39

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de requerimento de autorização da Associação Rádio Comunitária Som
das Termas para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade de Águas
de Chapecó, estado de SC, protocolizado em 0711112011.
ANÁLISE

2.
A Associação · Rádio Comunitária Som das Termas inscrita no CNP J sob o
número 07.368.72110001-06, com sede à Rua Dos Veranistas, no 222-B, Centro, no município
de Águas de Chapecó no estado do Rio Grande do Sul, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 26/09/2011, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto no 2.615, de 03/06/1998.
3.
A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito
nos termos do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da União - D.O.U. de
26/09/2011, com prazo final em 10/11/2011 que contempla a localidade onde pretende instalar o
seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
4.
Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distância de 4 Km
entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a men ·
entidade
demonstrou seu interesse na prestação do referido serviço, não havendo concorr ~ PÚSLICv tLI.: .
·~ério das Com!J. ~
.
.
. . ,.
. _
CONF~F (".QM O1)1)'~1~.
5.
A Delegacia RegiOnal do Mm1steno das Comum caçoes no stado de- Santa
Catarina, em atendimento às Normas e critérios estabelecidos para a re l~'l.ffi. ~
requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, b
mo toda · ~
documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do rese te processo
administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei no 9.61
. ·t9/0211998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 2.615, de
03/03/1998 e Norma Complementar no 1/2011, aprovada pela Portaria no 462 de 14110/2011,
publicada no DOU de 18110/2011.
6.
Preliminarmente, a requerente indicou em sua petição que os equipamentos
seriam instalados em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na
53000.0056153/20 11-39/DRMC-SC

Rua Dos Veranistas, n° 222-B, no município de Águas de Chapecó, estado de Santa Catarina,
de coordenadas geográficas em 27°04'24"S de latitude e 52°59'23"W de longitude. Estas
coordenadas foram confirmadas, como fica demonstrado na apresentação do projeto técnico
solicitado em 09/01/2013.
7.
A análise técnica inicial desenvolvida demonstra que as coordenadas geográficas
indicadas foram aceitas, pelo que se depreende da memória do documento de folha 214,
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 conclusões.
8.
Considerando a seleção desta requerente, bem como a documentação que foi
encaminhada, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências:
a- cópias autenticadas do CPF de todos os dirigentes (subitem 8.1. alínea "j" da Norma 1/2011).
Exigência cumprida em fls. 132 a 136.
b- comprovante de residência de todos os dirigentes, documentos originais e cópias autenticadas(
subitem 8.1., alínea 'K" da Norma 1/2011). Exigência cumprida em fls . 138 a 140 e 226.

c- certidões elencadas no subitem 10.8. alínea 'a" da Norma 1/2011, de cada dirigente Exigência
cumprida em fls. 152 a 154, 160 a 162, 168 a 170.
d- manifestações de apoio à iniciativa, formuladas e assinadas por entidades associativas ou
comunitárias, legalmente constituídas há mais de 2(dois) anos ou há menos de 2(dois)
anos.Exigência cumprida em fls. 177 a 202.

9.
Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o "Formulário de Informações
Técnicas" - fls . 194 e 195, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o "Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RadCom", constatando-se conformidade com a Norma n°
1/2011, em especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme se observa
na folha 215. 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.
1O.
Por fim, a documentação exigida pela legislação específica e contida nos autos,
ma}s especificamente no intervalo de folhas 02 a 211 dos autos, corresponde ao que se segue:
estatuto social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei 9612/98 e
pressupostos da N arma n° 1/2011;
· ' "I.

IL
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;
III. comprovantes relativos a maioridade e nacionalidade dos dirigentes;
IV. manifestações de apoio à iniciativa da requerente, formulados
encaminhados pela comunidade;

e
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V.
1/20 11 ,·

\) .i1 ?r > ~projeto técnico conforme disposto no subitem 12.1 e alíneas da N6ftna...n~ ·f,
lll
Rli:nt'l: ~
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'-'Q.,

.,

Vj~p.~..,.~

VI. declarações relativas aos integrantes do quadro administrativo da
requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado no subitem 8.1, alínea " f ',
subalíneas "f.1 ", "f.2" e alínea "g" da Norma n° 1/201 1 e ainda, demais declarações e
documentos requeridos com intuito de confirmar alguns dados informados;
VII. certidões constantes do subi tem 10.8 e alíneas da Norma n° 1/2011;
11.
O Departamento de Outorga de Serviços, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a
instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão
compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
I.

nome: Associação Rádio Comunitária Som das Termas;

II.

quadro diretivo:

NOME DO DIRIGENTE
Ronaldo Guilherme Zeferino
Cladis Ines Dalla Rosa
Júlio Alberto Marchioro
Moacir Dalla Rosa
Luiz Carlos Comel

CARGO
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Diretor Administrativo
Tesoureiro

Ill. localização do transmissor e sistema irradiante: Rua Dos Veranistas, no
222-B, Centro, município de Águas de Chapecó, estado de Santa Catarina;
IV. localização do estúdio: Rua Dos Veranistas,n° 222-B, Centro, município
de Águas de Chapecó, estado de Santa Catarina;
V.
coordenadas geográficas do sistema irradiante: 27°04'24"S de latitude e
52°59'23"W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no "Roteiro de Análise de
Instalação da Estação de RadCom" fl. 215, bem como no "Formulário de Informações Técnicas"
fl(s). 235/236 e que se referem à localização da estação.

CONCL USÃO
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.
13.

JORGE LUl~~ORGENSTERN

JUL 10~3

~genheiro
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TADEU ROSA
Analista/Adv ./Matr.l83 31 70
De acordo . À consideração do Senhor Coordenador-Geral de Radiodifusão
Comunitária.
Florianópolis, 03 de abril de 2013.

De acordo . À
Acompanhamento e Avaliação.

consideração

do

Senhor

Diretor

do

Brasília,/G de

Departamento

dJ

de

de 2013.

--- ~

SAMIR ;ANDO GRANJA NOBRE MAIA
Coordenador-Geral de Radiodifusão Comunitária

De acordo . À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
de2013.

OCTÁVIO P~WA PÚLRANTI
Diretor do Departamento d~A:companhamento e Avaliação.

Aprovo a Nota Técnica. E

..

parecer.

Consultoria Jurídica para exame e
de

JlJ~) l

de2013 .

Secretftri o
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RELAÇÃO DE PROCESSOS CONCORRENTES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
MUNICÍPIO:

IUF:

SELECIONADA:
No DO PROCESSO:
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 no 0112011, aprovada pela Portaria do Ministério
das Comunicações n° 462 de 14/10/2011 e publicada no DOU de 18110/2011.

I SEM CONCORRENTES- ÚNICA INTERESSADA NA LOCALIDADE

u

Brasília,

de

de 2013 .

Responsável: ___________________________________________________
Nome do Analista

j lma/53000.0056153/20 11-39/DRMC-SC
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTO RIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIAIS

COTA N e 304/2013 /LRM/CVS/CGCE/CONJUR-MC/CGU/AGU
PROCESSO W 53000 .0 56.153/20 11 -39
ASSUNTO : Associação Rádio Comunltária Som das Termas . Autorização para execução de

serviço de radiodifusão comunitária no Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa
Catarina. Falta pesquisa realizada nos Sistemas de Fiscalização da ANATEL, sobre a prestação
ou não de radiodifusão clandestina por parte desta entidade e dos seus dirigentes.

Senhor Coordenador-Geral de Radiodifusão Comunitária,

Restituo a Vossa Senhoria os autos do processo em epígrafe para adoção de
medidas cabíveis com relação à instrução processual, tendo em vista que não foi localizada
nos autos do processo em referência (53000.056.153/2011-39) a pesquisa realizada nos
Sistemas de Fiscalização da ANATEL, sobre a prestação ou não de radiodifusão clandestina por
parte da Entidade e de seus dirigentes.
Brasília,

OB"

,;J/q

de maio de 2013.

9-~~cL~1, ____

Cláudia Maria Vilela Von Sperlin~
'
Advogada da União

Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" -sala 920- CEP 70.044-900- Brasília- DF
Telefones: (61) 3311 -6535/311-6197
Fax: (61) 3311-6602
Email: conjur@mc.gov.br

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

oo'/

CONSU_LTORIAJURÍDICAJUNTO AO f~INISTÉRIO DAS COMU/I!_ICAÇÓES _.
,
COORDENAÇAO-GERAL DE ASSUNTOS JURID/COS DE COMUN!CAÇAO ELETRONIC/Ut'

COTA N2 261/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU
· u 11 ' ,~
ASSUNTO: Autorização pa ra execução de serviço de radiodifusão comUnitária. N eces~ idade
de instru çã o complementar acerca da comprovação de idoneidade dos dirigentes.
;
Senhor Coordenador
R.ad.iqdjfws2\.Q ÇpJlJ.tJDitªrifl,

do

Oepartamento

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, artísticas, cultu rais e
informativas, respeitando valores éticos e sociais da pessoa e dê! famflia.
CONSIDERANDO a inegável presença do interesse público em todas as outorga relativas aos
serviços de radiodifusão, vez que d_e livre e direto.recebimento •pelo púl;llico em geral.
CONSIDERANDO que a Lei 9.612/98 dispõe em seu art. 2º que o serviço de radiodifusão
comunitária obedece rá, no que couber, ao disposto no ·.cód igo Brasile iro de
Telecomun icações e demais disposições legais.
·
CONSIDERANDO que o art. 34, a, do Código Brasileiro de Telecomunicações trata da
necessidade d·a comprovação de idoneidade daqueles que pretendem executar serviço de
radiodifusão.
CONSIDERANDO os princípios setori ais que regulamentam a atividade de radiodifusão,
dentre eles a prestação do serviço em caráter íntuítu per!/onae.
·
CONSIDERANDO a necessidade de verificação da idoneidade dos dirigentes das entidades
associq~i y~s que pretendem executar serviço de radiodifusão comunitária .

1.
"
.Utilizo-me do presente para solicité)r a Vossa Se nhoria que passe a adotar as
medidas necessárias à verificação da idoneidade dos dirigentes das entidades que forem
cons ideradas aptas à execução do serviço de radiodifusão comunitária .
2.
Informo que para tanto deverão ser exigidas dos d irigentes assoc iativos,
certidões relativas a feitos criminais (Justiça Comum e Federal) dos últimos 5 (cinco) anos do
loca l de residênda, bem como se em desfavor destes h~ existência de imputação de
execução de serviço de radiodifusão dande.stina.

pe:~o

outor;:~a

~eüC(; .tiJ~

3,
Este é o motivo
qua'Í\ restituoâos processos relativos à
_
execução do serviço de radiodifJfã o r~r~un itád em trâmite nesta Coordenação- elllristéro das~.~
Assuntos . j urídicos d~ Con:!unicaç~.· o~ El-trtô nica.' 1 ez que; apenas será conferido re ~~F ('.()d 0 ~~~...
prossegUimento ao fe1to a!Jtls"a-2.açao as med1dau sugendas .
I

'·

.-

'•.. -.. ,; ..
0

--

. . I

.

~CBl'ãS!lia,
v-,

27 de

>etembro~~-2 - -: f.

D~JiJíJ~t1ER'~,.F~Kr\[tD--·===Advcfgado da União

Coonje,n a~~r-Geral de rsunrs j urídlc~s de Comunkáção Eletrônica

''F"-

Esplanada dos f>.'iinistérios, ~loco
sala 920- CEP 70.044-900- Br"sília- DF
Telefones: (61} 3 3ll-6535/331f"524B \.Fax: (fil) 3/Bll-6602 Em.ail: conjur@mc.gov.br
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Coordenação-Geral de Radiodifusão Comunitária

DESPACHO

Assunto: Consulta ao Sistema de Fiscalização RADAR, da Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações.
1.
Frente à análise do processo n° 53000.056153/2011, de interesse da Associação
de Rádio Comunitária Som das Termas, na localidade de Águas de Chapecó/SC, e em
atendimento à Cota n° 261 /2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, anexada à folha 220 dos
autos, infonnamos 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, nome dos
dirigentes da Entidade supracitada, de acordo com o Sistema de Fiscalização RADAR, da
Anatel.

Brasília, 14 de maio de 2013.

VILMA ALVAREN(;{A FANIS
Ana~sta I Chefe de Divisão

u

vaf/CGRC

MINISTÉRJO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Coordenação-Geral de Radiodifusão Comunitária

Nota Técnica no 1349/2013/CGRC/SCE-MC
Assunto: Retorno dos Autos à Consultoria Jurídica de Processo Instruído.
Referência: Processo no 53000.056153/2011

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.
Trata-se o presente processo de pedido de autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Águas de Chapecó I SC, formulado pela Associação
Rádio Comunitária Som das Termas.
ANÁLISE

2.
Em decorrência da análise da documentação instrutória do processo em epígrafe e
de acordo com a COTA No 304/2013/LRM/CVS/CGCE/CONJUR-MC/CGU/AGU, datada de
08/05/2013 foram apontadas as seguintes pendências:
I.
Adoção de medidas cabíveis com relação à instrução processual, tendo em
vista que não foi localizada nos autos do processo em referência a pesquisa realizada nos
Sistemas de Fiscalização da ANATEL, sobre a prestação ou não de radiodifusão clandestina por
parte da Entidade e de seus dirigentes.

3.
Desta forma, para complementação da documentação instrutória do processo, foi
realizada consulta no sistema RADAR da ANATEL, não encontrando registro de fiscalização
por operação clandestina, nos últimos 05 (cinco) anos, em que constem razão social, nome
fantasia, endereço, nome dos dirigentes da entidade, conforme fls.221 dos autos.
CONCLUSÃO

4.
Frente ao saneamento da pendência, este Departamento conclui que toda a
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,

·Ot!A_J~ ~·~

VIL MA AL VARENGl-\. FANIS
AnAlista/Chefe de Divisão
vaf/CGRC
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PO DER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4 a REGIÃO

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS
CRIMINAL
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da
Justiça Federal da 4a Região, justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados fornecidos
pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados : a) pelo
NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido .
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
v erifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ . A conferência dos dados pessoais
fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusi va do destinatário.
Nestes termos, em conformidade com o art . 440, II, da Consolidação Normati va da Corregedoria Reg ional
da Justiça Federal da 4a Região, certificamos que,
contra o NOME/RAZÃO SOCIAL
RONALDO GUILH ERME ZEFERINO

ou
contra o CPF:
630.924.099/49

NADA CONSTA

u

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de AÇÕES CRIMINAIS em
andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAIS definiti vas em andamento e de
• .
MEDIDAS DE SEQUESTRO E ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias Federais

SfRYIÇO ~

•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:01
Rio Grande do Sul {Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02 :00
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 05:01
Paraná (Processo Papel) até 23/05/2013 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 22/05/2013 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 22/05/2013 às 20:00

Certidão emitida em: 23/ 05/2013 às 18:10 (hora e data de Brasília)
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wnstérk> das Comtl.~
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A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço http://www.trf4.jus.br (Menu "Serviços Judiciais/Autenticidade de Certidão") informando o
Número de Controle 2ff4146d179deddfc5a78e5e6ec88423
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CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS
CRIM I NAL
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da
Justiça Federal da 4a Região, justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados fornecidos
pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo
NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido .
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais
fornecidos pela parte interessada é de respons abilidade exclusiva do destinatário.
Nestes termos, em conformidade com o art. 440, II, da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional
da Justiça Federal da 4a Região, certificamos que,
contra o NOME/RAZÃO SOCIAL
CLADIS INES DALLA ROSA

ou
contra o CPF:
3 46. 339.369/72

NADA CONSTA
nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de AÇÕES CRIMINAIS em
andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAIS definitivas em andamento e de
MEDIDAS DE SEQUESTRO E ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias Federais
•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:01
Rio Grande do Sul {Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:00
Santa Catarina {Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 05:01
Paraná (Processo Papel) até 23/05/2013 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 22/05/2013 às 23:10
Santa Catarina {Processo Papel) até 22/05/2013 às 20:00

Certidão emitida em: 23/05/2013 às 18 : 12 (hora e data de Brasília)
A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo destinatá
endereço http://www.trf4.jus .br (Menu "Serviços Judiciais/Autenticidade de Certidão")
Número de Controle dcf49d70ffc8b70b29dlf79d56flefe6
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS
CRIMINAL
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da
Justiça Federal da 4a Região, justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados fornecidos
pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo
NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais
fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do destinatário.
Nestes termos, em conformidade com o art. 440, II, da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional
da Justiça Federal da 4a Região, certificamos que,
contra o NOME/RAZÃO SOCIAL
JULIO ALBERTO MARCHIORO

ou
contra o CPF:
799.974.659/20

NADA CONSTA
nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de AÇÕES CRIMINAIS em
andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAIS definitivas em andamento e de
MEDIDAS DE SEQUESTRO E ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias Federais
•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:01
Rio Grande do Sul {Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:00
Santa Catarina {Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 05:01
Paraná (Processo Papel) até 23/05/2013 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 22/05/2013 às 23:10
Santa Catarina {Processo Papel) até 22/05/2013 às 20:00

Certidão emitida em: 23/05/2013 às 18:13 (hora e data de Brasília)
-........... _...

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo destinatá'rfo, através do
endereço http :/ jwww. trf4.jus. br (Menu "Serviços Judiciais/ Autenticidade de Certidão") informando o
Número de Controle e01e58cf755d6e2253413634213faf7a
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS
CRIMINAL
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da
Justiça Federal da 4a Região, justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados fornecidos
pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo
NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido .
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ . A conferência dos dados pessoais
fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do destinatário.
Nestes termos, em conformidade com o art. 440, II, da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional
da Justiça Federal da 4a Região, certificamos que,
contra o NOME/RAZÃO SOCIAL
LUIS CARLOS COMEL

ou
contra o CPF:
016.605.449/63

NADA CONSTA
nos registros de distribuição mantidos a parti r de 25 de abril de 1967, de AÇÕES CRIMINAIS em
andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAIS definitivas em andamento e de
MEDIDAS DE SEQUESTRO E ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias Federais
•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:00
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 05:01
Paraná (Processo Papel) até 23/05/2013 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 22/05/2013 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 22/05/2013 às 20:00

Certidão emitida em: 23/05/2013 às 18:14 (hora e data de Brasília)

----·SEIMÇO f\.leUCV ..

~·

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada
endereço http ://www.trf4.jus. br (Menu "Serviços Judiciais/ Autenticidade
Número de Controle 2809464283cbc153c1c507f51c532937
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CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS
CRIMINAL
A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da
Justiça Federal da 4a Região, justiça comum e juizados especia is federais, a partir dos dados fornecidos
pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo
NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais
fornecidos pela parte interessada é de responsabi lidade excl usiva do destinatário .
Nestes termos, em conform idade com o art. 440, II, da Consolida ção Normativa da Corregedoria Regional
da Ju stiça Federal da 4a Região, certificamos que,
contra o NOME/RAZÃO SOCIAL
MOACIR DALLA ROSA

ou
co ntra o CPF:
250.399 .119/04

NADA CONSTA

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de AÇÕES CRIMINAIS em
andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAIS definitivas em andamento e de
MEDIDAS DE SEQUESTRO E ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias Federais
•
•
•
•
•
•

Paraná (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02:01
Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 02 :0 0
Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 23/05/2013 às 05:01
Paraná (Processo Papel) até 23/05/2013 às 00:30
Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 22/05/2013 às 23:10
Santa Catarina (Processo Papel) até 22/05/2013 às 20:00
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Certidão emitida em: 23/05/2013 às 18:15 (hora e data de Brasília)

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo des in atário, at avés do
endereço http :/ jwww . trf4.jus. br (Menu "Serviços Judiciais/ Autenticidade de Cert ão") infor ando o
.......
Número de Controle 9a3012d0a0020b0208fc28e7c5d6adc1
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTO RIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMU NICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIAIS

PARECER W 0620/2013/LRM/CVS/CGAJ/CONJUR-MC/CGU/ AGU
PROCESSO N° 53000.056.153/2011-39
INTERESSADO: Associação Rádio Comunitária Som das Termas.
ASSUNTO: Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de radiodifusão
comunitária no Municipio de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catariana.
A
documentação apresentada obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do pedido.

I - Exploração de Serviço de Radiodifusão
Comunitária, Municipio de Águas de Chapecó,
Estado de Santa Catariana.
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.

Senhora Coordenadora-Geral de Assuntos Judiciais,

I - DO RELATÓRIO

.-----·
-.
SERVIÇO F(.IBLI<XI Wi: -.
Ministério das Caftl. dÇll

A Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica submet
Consultoria Jurídica processo relativo à autorização para execução do serviç
comunitária, no Municipio de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catariana

~<G:<?Mft<CPtr.l~:

1 1 JUll0:3 ·
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2.
Conforme constou da Nota Técnica n 2 058/20 13/DRMC-SC- ,
1&/217,
o Aviso de Habilitação concernente à localidade em questão foi publicado no Q.i~.Çl- _ f ial da
União do dia 26/09/2011, sendo o prazo final para a entrega do requerimento e do umentos
exigidos legalmente o dia 10/11/2011. No caso em apreço, o pedido de habilit ção foi
protocolado no dia 07/11/2011, conforme requerimento de fi. 02, concluindo-se, pois,
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-jurídica 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 no 2.615, de 1998, e Norma Complementar no 1, de 2004,
aprovada pela Portaria no 103, de 23 de janeiro de 2004), destacando-se o seguinte:
(i)

estatuto da entidade, devidamente registrado, com previsão, dentre seus
objetivos, de executar o serviço de radiodifusão comunitária (fls 14/20 e 2112-,Q
Art. 2°, fls. 21);
~

(i i)

ata da sua constituição e da posse da sua diretoria em exercício, devidamente
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" -sala 920- CEP 70.044-900- Brasília- DF
Telefones: (61) 3311-6535/311-6197
Fax: (61) 3311-6602
Email:

continuação do PARECER N" 0620/2013/LRM/CVS / CGAJ / CONJUR-MC/CGU / AGU

procedi mentos relativos às outorgas para exploração de serviço de radiodifusão co munitária,

e diante de recomendação do Ministério Público Federal, expediu a COTA no
261 /201 0/DPF /CGCE/CONJUR-MC/ AGU , onde orientou a SCE a adoção de providências no
sen tido da verificação da idoneidade moral da entidade bem como de seu quadro diretivo,
frente ao disposto no artigo 34 alínea "a" da Lei no 4.117, de 1962 (CBT), lei de aplicação
subsidiária ao serviço de radiodifusão comunitária, de acordo com o artigo 2° da Lei no 9.612,
de 1998.

_. f!t"'-J_ 2~

~

~::..;/~;:,::::~
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Assim, face aos princí pios que regulam entam o serviço de radiodifusão
1O.
comunitária, bem como os atinentes à Administração Pública, det erminou-se que fossem
juntadas aos autos as ce rti dões relativas aos feitos criminais da Justiça Estadual e Federal do
local de residência dos últimos 5 anos dos dirigentes da entidade, document os 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 radi odifusão (sem outorga do Poder
Concedente), para a comprovação de sua idoneidade moral pa ra a prestação do serviço
dentro dos ditames legais.
11.
Em atendimento ao solicitado supra, a entidade ca rreou aos autos as
competentes certidões criminais dos seus dirigentes associativos, no que se refere a feitos no
âmbito da Justiça Estadual e Federal dos últimos 5 (cinco) anos do local de resi dência (fls.
38 , 43, 49, 55, 61 e 123/130).
12.
Quanto à verificação pela SCE acerca de possível execução ilegal do serviço
pela entidade, foi expedido o Despacho de fi. 221, por i ntermédio 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

13.
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 pela Portaria n~
103, de 2004, constatou -se o que se segue.
14.
Foram juntados aos autos os atos constitutivos da entidade, comp reendendo
as atas de constituição e de eleição dos dirigentes, bem como o seu Estatuto Social, que
a,rt. -t: ~ .
comprovam a sua natureza jurídica de entidade comunitária, conforme estabelecido
r da Lei no 9.612, de 1998 e art. 11 do Decreto no 2.615 , de 1998.
SER'JÇ(H\Jel.IGV ~~ .
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dirigentes, as manifestações de apoio da respectiva comunidade, entre institui õef e.
jurídicas da localidade, estando toda a documentação de acordo com as or
conforme se atesta a Nota Técnica nº 0058/2013/DRMC-SC-MC, fls. 216/217.

SJRrP t0'3
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·

16.
Em relação as exigências técnicas necessárias à autorização
ea a 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.
17.
Ainda foram
entidade, através das quais
judicial criminal que possa
radiodifusão comunitária , e

carreadas aos autos as certidões criminais dos dirigentes da
se denota que em face deles não existe nenhuma dema~~
desabonar sua i doneidade para a execução do serviço d r
através de pesquisa realizada no sistema de fiscalização a

Esplanada dos Mi nistérios, Bloco "R" -sala 920- CEP 70.044-900 - Brasília- DF
Telefones: (61) 331 1-6535/311-6197
Fax: (61) 3311-6602
Email: conjur@mc.gov.br
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIAIS

DESPACHO W 1928/2013/SJL/CGAJ/CONJUR-MC/CGU/AGU
PROCESSO N° 53000.056.153/2011-39
INTERESSADO: Associação Rádio Comunitária Som das Termas.
ASSUNTO: Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catariana.
A
documentação apresentada obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do pedido.

Aprovo o PARECER Nº 0620/2013/LRM/CVS/CGAJ/CONJUR-MC/CGU/ AGU.
Encaminhem-se os autos à apreciação pelo Senhor Consultor Jurídico.

Brasília,

.6

de

~b

'S:Q~LV2~~vi."") li!· ÍLW-t ÍfA(jg
SOCORRO.~Il)NAINA M. LEONARDO

Advcfgada da União
Coordenadora-Geral de Assuntos Judiciais

Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" -sala 920 - CEP 70.044-900- Brasilia- DF
Telefones: (61) 3311-6535/311-6197
Fax: (61) 3311-6602
Email:

2.013

PORTARIA N ~ 205

DE 10 DE

JULHO

DE2013.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no inciso Il do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº
9 .612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no
53000.056153/2011 -39 resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rádio Comunitária Som das
Termas, com sede na Rua dos Veranistas, 222-B, Centro, Município de Águas de Chapecó,
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 27° 04' 24" S e longitude em 52° 59' 23" W,
utilizando a frequência de 98,7 MHz.
Art. 3º 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.

0~ .~s;p
PAULO BERNARDO SiLVA')

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Coordenação-Geral de Radiodifusão Comunitária

DESPACHO
Assunto: Encaminhamento de Cópia de Processo à Presidência da República.

Tendo em vista a publicação da Portaria n° 205, de 10/07/2013 , no Diário Oficial
da União de 12/07/13, que autoriza a Associação Rádio Comunitária Som das Termas a
executar o serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Águas de Chapecó/SC,
consoante com o disposto no § 3° do art. 223 da Constituição, encaminhe-se o processo n °
53000.056153/2011-39, 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, 16 de Julho de 2013.

Chefe de Divisão

u

De acordo. Encaminhe-se ao Gabinete do Ministro de Estado das Comunicações
~ ~/IM
para as providências.
(

Brasília,

SAMIR~

IiJ

~
1

de

DO GRANJA NOBRE MAIA
Coorden;{ç!ef-Geral de Radiodifusão Comunitária

CGRC

j
1

de 2013 .

