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Finalidade e histórico 
 
Uma das principais vantagens dos encontros públicos da ICANN é criar uma oportunidade para que 
o GAC se reúna e interaja com outros grupos, organizações e estruturas da ICANN a fim de 
coordenar e resolver questões específicas operacionais e relacionadas ao trabalho de políticas, 
além de criar canais de comunicação para facilitar futuras conversas. 
 
Dentro da comunidade de múltiplas partes interessadas da ICANN, o GAC tem uma relação 
fundamental com a Diretoria da ICANN, detalhada no Estatuto da ICANN (consulte a Seção 12.2 (a) 
do Estatuto da ICANN), e a reunião da Diretoria com a o GAC acontece em todos os encontros 
públicos da ICANN. 
 
Além de sua relação independente com alguns membros da Diretoria por meio do BGIG (Board-GAC 
Interaction Group, Grupo de Interação entre a Diretoria e o GAC), o GAC separa duas sessões 
plenárias em cada encontro da ICANN dedicadas à preparação e a realização da reunião com toda a 
Diretoria da ICANN. O GAC também realiza uma reunião do BGIG, que é tratada em outro 
documento de resumo (veja o documento de resumo para a Sessão 24 do ICANN67). 
 
Acontecimentos relevantes e encontros anteriores 

As reuniões recentes do GAC com a Diretoria abordaram vários temas e foram principalmente 
centradas em perguntas formais que o GAC envia à Diretoria aproximadamente duas ou três 
semanas antes do início do Encontro Público da ICANN. 
 
No ICANN67, além das perguntas do GAC, o presidente da Diretoria pediu para o GAC compartilhar 
um feedback sobre os dois tópicos a seguir: 
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● “Prioridades para ação dos grupos constituintes da ICANN em 2020 (por exemplo, 
priorização de recomendações, simplificação das revisões, melhorar a eficiência do modelo 
de múltiplas partes interessadas da ICANN, …); e 

● Acontecimentos específicos que ocorrerem e que os grupos constituintes da ICANN queiram 
que sejam considerados ao atualizar o Plano Estratégico da ICANN.” 

 
Os membros do GAC foram convidados a sugerir possíveis tópicos ou perguntas para serem 
apresentados à Diretoria em Cancún. Para o ICANN67, esses tópicos e perguntas deverão ser 
compartilhados com a Equipe de Suporte da Diretoria até 24 de fevereiro a fim de alertar a 
Diretoria sobre as áreas de interesse do GAC. 
 
Programação 
 
Sessão 7 - Preparação do GAC para a reunião com a Diretoria da ICANN 
 
Durante esta sessão, o GAC costuma analisar as perguntas propostas que foram compartilhadas 
anteriormente com a Diretoria da ICANN (24 de fevereiro para este encontro público do ICANN67) 
e identificar novas questões que possam ter surgido um pouco antes ou durante o encontro público 
e que mereçam ser identificadas e discutidas com a Diretoria. 
 
Sessão 19 - Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN  
 
Como explicamos acima, a pauta desta sessão provavelmente estará centrada em duas perguntas 
principais propostas pelo presidente da Diretoria: 
 

● “Prioridades para ação dos grupos constituintes da ICANN em 2020 (por exemplo, 
priorização de recomendações, simplificação das revisões, melhorar a eficiência do modelo 
de múltiplas partes interessadas da ICANN, …); e 

● Acontecimentos específicos que ocorrerem e que os grupos constituintes da ICANN queiram 
que sejam considerados ao atualizar o Plano Estratégico da ICANN.” 

 
…e quaisquer tópicos, assuntos ou perguntas elaborados e refinados pelo GAC. 
 
Pauta preliminar em 14 de fevereiro: 
 

● Considerações iniciais 
● Seguimento dos conselhos do GAC no Comunicado de Montreal 
● Diálogo sobre os tópicos/perguntas do GAC enviados à Diretoria 
● Feedback do GAC sobre as principais áreas propostas pelo presidente da Diretoria 
● Outros assuntos 

 

Mais informações 

● Artigo 12 do Estatuto da ICANN – 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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● Plano Estratégico da ICANN para os Anos Fiscais 2021-2025 – https://www.icann.org/public-
comments/strategic-plan-2018-12-20-en 

● Primeira Consulta da ICANN sobre um Processo de Planejamento de Dois Anos – 
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 
 

● Fórum de Comentários Públicos da ICANN – Relatório Preliminar da ATRT3 (Terceira Equipe 
de Revisão de Responsabilidade e Transparência) – https://www.icann.org/public-
comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en 
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