EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE PRESTADORAS DE PEQUENO PORTE DE SERVIÇOS DE TELECOMNICAÇÕES JUNTO
À ANATEL - CPPP
Aos membros do Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de Telecomunicações
Junto à Anatel.

Nos termos do art. 17, inciso I, do Regimento Interno do Comitê de Prestadoras de
Pequeno Porte de Serviços de Telecomunicações (RI-CPPP), aprovado pela Resolução nº 698, de
27 de setembro de 2018, ficam seus membros efetivos convocados para participarem de reunião
ordinária a se realizar no dia 24 de setembro de 2019, no edifício sede da Anatel, Setor de
Autarquia Sul – SAUS, Quadra 6, Bloco H, sala de reuniões do 9º andar, ala sul - Brasília/DF, com
início previsto para às 14 horas.
Pauta da Reunião
1 – Abertura – Presidente do CPPP.
2 – Leitura e apreciação da ata da última reunião – Secretário do CPPP.
3 – Apresentação, discussão e deliberação sobre os relatórios:
a) Oferta de radiofrequências para a prestação de serviços de telecomunicações por
PPP’s- Relatoria NEO TV
a. oferta de blocos regionais de radiofrequência;
b. possibilidade de participação dos PPP’s em leilões de direito de uso
radiofrequências, isoladamente ou na forma de consórcio;
c. identificação de modelos que incentivem o uso de radiofrequências para a
prestação de serviços de telecomunicações por PPP’s.
b) Simplificação Regulatória – Relatoria Abramulti
a. identificação e revisão de obrigações regulatórias buscando propiciar regras
isonômicas entre os prestadores de serviço de pequeno porte e as empresas
e grupos de telecomunicações detentores de mercado significativo;
b. avaliação dos possíveis impactos concorrenciais decorrentes da aprovação
do PLC 79/2016 e avaliação dos prováveis reflexos na regulamentação em
vigor;
c. atualização da regulamentação de Equipamentos Bloqueadores de Sinais de
Radiocomunicação – BSR’s.
5 – Definição da pauta para a próxima reunião do CPPP e, se for o caso, designação de relatores.
6 – Encerramento.
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