
Santos , 28 de Fevereiro de 2001.

                            Ref : Consulta Publica N° 268
de 29/11/2000

            A TV MAR LTDA, concessionária de outorga para
exploração do serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens na
cidade de Santos-SP , através do canal 8+,VHF, conforme
Decreto n° 96.682 de 13/09/88, Diário Oficial da União de
14/09/88,vem mui respeitosamente por seu representante
legal abaixo assinado , atender aos termos da Consulta
Publica N°° 268 de 29/11/2000 referente a Proposta de
Consolidação e de Alteração dos Planos Básicos PBTV, PBRTV
e PBTVA , apresentando seus comentários a respeito dos
canais a ela outorgados e também dos canais cujos processos
de solicitação de outorga e aprovação de locais e
equipamentos ainda se encontram em análise.

                         Atenciosamente,

                             Sérgio Henrique Cuoghi
                            Diretor  Superintendente

Ilmo. Sr.
RENATO NAVARRO GUERREIRO
Presidente do Conselho Diretor da
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
Brasília - DF



Comentários/Contestações sobre a Consulta Publica N° 268
de 29/11/2000 referente a Proposta de Consolidação e de
Alteração dos Planos Básicos PBTV, PBRTV e PBTVA.

Iguape - SP - canal 27
Solicita-se a adequação das coordenadas centro da cidade
IBGE 24°°42’29”S / 47°° 33’19 ”W para 24°° 42’06”S /
47°°33’45”W  referentes a estação local de rtv,  comum a
algumas das emissoras , e que constam no  projeto técnico
de solicitação de outorga e aprovação do sistema no
processo N°° 53.830.001630/96 , em tramitação.

Ubatuba - SP - canal 49+
Solicita-se a retificação da limitação 202°°Nv a 032°°Nv ,
0,5 kW para 020°° Nv a 032°° Nv  conforme Portaria N°° 029 de
21/06/96 , D.O.U. de 24/06/96 de inclusão do canal ao
PBRTV.

Mongaguá - SP - canal 55
Solicita-se a retificação da longitude 46°° 37’42”W para
46°°37’47”W, referente as coordenadas da estação municipal
de rtv , comum a todas as emissoras e que consta no
projeto técnico de solicitação de outorga e aprovação do
sistema no processo N°° 53.830.001721/96 , em tramitação e
que gerou a inclusão do canal no PB-RTV.

São Sebastião - SP - canal 58+
Solicita-se a adequação das coordenadas centro da cidade
IBGE 23°°45’36”S / 45°° 24’35 ”W para 23°° 45’05”S /
45°°26’14”W  referentes a  local comum utilizado para  rtv
por algumas das emissoras , e que constam no  projeto
técnico de solicitação de outorga e aprovação do sistema
no processo N°° 200090061851 de 06/10/2000 , em
tramitação.

Registro - SP - canal 55-
Solicita-se a adequação das coordenadas arredondadas
centro da cidade IBGE 24°°29’15”S / 47°° 50’37 ”W para 24°°
29’31”S / 47°°52’07”W  referente ao local da estação de
rtv,  comum a todas as emissoras , e que consta no
projeto técnico de solicitação de outorga e aprovação do
sistema no processo N°° 53830.001631/96 , em tramitação. O
mesmo poderia se aplicar aos outros canais, uma vez que o
ponto é comum a todos.
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