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PROJETO DE LEI QUE ISENTA DE  IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO PARA RADIOAMADORES 
PARTICIPANTES DA RENER 
 
O senador Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN), acaba de  apresentar no senado um projeto que concede 
isenção do  Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos  Industrializados a aparelhos próprios para 
radioamadorismo,  quando importados ou adquiridos por radioamador habilitado e  participante da Rede 
Nacional de Emergência de Radioamadores  (RENER), Integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil  
(SINDEC).  
De acordo com o Senador Garibaldi Filho, são de conhecimento geral os  importantes serviços prestados 
pelos radioamadores à  comunidade, sem qualquer intenção ou pedido de  recompensa. "Quem não tem 
para relatar ou já não ouviu o  relato de emergências ligadas, por exemplo, a socorro médico,  à obtenção 
de um remédio raro, ao atendimento de vítimas de  desastre em via de transporte, de calamidade provocada 
por  intempérie, que tivessem sido prontamente resolvidas pela  rede de solidariedade do 
radioamadorismo", argumentou o  Senador em pronunciamento no plenário do senado federal. 
Em boa hora o Ministério da Integração Nacional instituiu a  Rede Nacional de Emergência de 
Radioamadores (RENER), como  parte integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil  (SINDEC), com a 
finalidade de prover ou suplementar as  comunicações em todo o território nacional, quando os meios  
usuais não puderem ser acionados, em razão de desastre,  situação de emergência ou  estado de 
calamidade pública. Esse ato vem, na realidade,  oficializar e organizar um serviço público que nunca foi  
negado pelos radioamadores, sem qualquer ônus para o Poder  Público. Trata-se de inteligente ação de 
mobilização nacional  permanente, aprestando forças da própria sociedade para  a solução de problemas 
emergenciais de toda ordem. 
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Portanto solicitamos aos colegas que enviem  e-mails ao Senador Garibaldi agradecendo esta brilhante 
iniciativa para fortalecer este projeto,vamos encher a caixa postal dele pra ele ver nossa força. 
Anotem: garilbaldi.alves@senador.gov.br 
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