QUADRO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM
ATENÇÃO À CONSULTA PÚBLICA n.º 655 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2005
Proposta de Alteração do Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada – PBFM

Localidade/UF
Fortaleza/CE

Canal
277E/B1

Autor da Contribuição / Contribuição

Comentários da CMPRR

Francisco José de Meneses
É com imensa satisfação que acolho estas informações e
parabenizo pela idéia da consulta pública, que interveio
no momento certo, pois precisa-se rapidamente haver uma
alteração do Plano Básico de Distribuição de Canais de
Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada (PBFM),
necessita de outros canais de FM para atender aos
anseios dos brasileiros, principalmente cearenses, pois
nossa comunidade passa por grande dificuldade no que
diz respeito a rádio, pois a rádio que hoje prevalece, deixa
muito a desejar e não satisfaz a comunidade, apesar de
ser comunitária, mas a direção visa si mesmo, e passa a
ser uma rádio apenas do interesse da igreja católica, e
outra que tinha pertencente a Associação Beneficente ao
Carente – A.B.C., com o Nº de Processo
536500018671998, os serviços foi interrompido pela
ANATEL empregando que era pirata, uma rádio atendia o
interesse da comunidade, e que a Rádio comunitária fazia
um trabalho excelente juntamente com Associação com
crianças carentes do município e outros trabalhos sociais,
pois precisamos de um canal para nossa comunidade,
exceto o canal 285, aguardo respostas e que a Consulta
Pública Nº 655, de 08 de Dezembro de 2005, não fique só
no papel, e vire Lei.

Página 1 de 1

A proposta de alteração considera o emprego racional e econômico do
espectro, está em concordância com a Regulamentação técnica vigente
e não resultará em qualquer inviabilidade e prejuízo às demais
emissoras relevantes na região e à qualidade de recepção dos usuários,
como exigido pela Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, DOU de 17
de julho de 1997.

