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Reunião de 17 de janeiro de 2002

Local: São Paulo - SP
Participantes:
Membros: Ivan Moura Campos; Artur Nunes de Oliveira Filho; Manuel Fernando 
Lousada Soares; Eduardo Tadao Takahashi; Luiz Tito Cerasoli; António Tavares; Cássio 
Jordão Motta Vecchiatti e Demi Getschko.
Assessores: Vanda Teijeira Scartezini (SEPIN/MCT); José Maria Gomes Martins 
(SEPIN/MCT); Antenor Corrêa (SEPIN/MCT); Hartmut Richard Glaser (Registro.br); 
Frederico Neves (Registro.br); Liane Tarouco (GT-RH); José Alexandre Bicalho 
(ANATEL); Rui José Arruda Campos (ABRANET); Vicente Landin de Macedo Filho; 
Francisco de Assis Alves (assessor jurídico); Robson Almeida (CGI.br) e Gustavo Sousa 
Júnior (CGI.br).

Desenvolvimento e resultados da reunião:

1. Reunião da ICANN em Marina del Rey - O Dr. Ivan Moura Campos fez um relato 



sobre a reunião da ICANN realizada em novembro de 2001 em Marina del Rey, 
Califórnia. O evento, cuja pauta estava voltada exclusivamente para a segurança e a 
estabilidade da rede mundial, foi avaliado positivamente pelo Dr. Ivan devido a excelência 
dos tutoriais apresentados e pelas discussões provocadas no board de diretores da 
organização, tal como a questão da localização geográfica dos root servers.

O Dr. Ivan comentou também sobre a atuação da delegação brasileira no evento e citou 
a importância da palestra sobre as características do DNS, apresentada em outubro pelo 
Sr. Frederico Neves, como preparação para a boa participação dos conselheiros do 
Comitê Gestor nesta reunião, de caráter mais técnico.

Em seguida, a Dra. Vanda Scartezini falou sobre os temas abordados na reunião do GAG 
(Governmental Advisory Committee), com destaque para a segurança da Internet e a 
reserva do código de países para o domínio .info.

2. Prestação de contas 2001 - O Prof. Hartmut Glaser distribuiu uma planilha resumida 
com as despesas e receitas obtidas com o registro de domínios de janeiro de 2000 a 
novembro de 2001. Segundo o Prof. Glaser, as contas do projeto do Comitê Gestor são 
verificadas mensalmente pela FAPESP e passam por um processo de auditoria realizada 
internamente pela Fundação e submetidas a uma auditoria independente, além do 
acompanhamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ficou decidido que a prestação de contas da receita arrecadada com o registro de 
domínios e a aplicação dos recursos deverá ser apresentada em todas as reuniões do 
Comitê Gestor, como rotina.

Ficou acertado, ainda, que para a próxima reunião deverá ser apresentado um relatório 
de gestão das atividades do CGI.br contendo um balanço analítico, o qual será elaborado 
por um grupo composto pelos conselheiros António Tavares (coordenador), Luiz Tito 
Cerasoli e Cássio Vecchiatti; e pelos assessores José Maria Martins, José Alexandre 
Bicalho e Vicente Landim.

3. Centro operacional do Registro.br e LACNIC - O Prof. Hartmut Glaser informou 
sobre o progresso das obras para a acomodação do novo centro operacional do 
Registro.br e LACNIC. Na ocasião, o professor relatou o trabalho realizado pela comissão 
encarregada de cuidar da escolha do local e realizar o planejamento necessário para a 
sua instalação.

4. Eventos Internacionais - O Prof. Hartmut Glaser distribuiu aos presentes um 
calendário preliminar de eventos internacionais de interesse do Comitê Gestor para o ano 
de 2002, que foi tomado como base para que novas contribuições sejam adicionadas, 



principalmente relacionadas a temas como comércio eletrônico, normalização 
internacional, OMPI, Alça/Mercosul etc.

5. GT-RH/Treinamento à distância - A Profª. Liane Tarouco apresentou proposta para 
realização de dois novos cursos à distância sobre segurança em redes de computadores, 
o qual receberá a contribuição dos técnicos do NBSO, que irão conduzir partes do 
treinamento, principalmente na parte de auditoria de segurança. O Comitê Gestor 
autorizou a realização dos cursos.

Ivan Moura Campos
Coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil


