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Objetivo da sessão
A Sessão Plenária de Abertura do GAC é a primeira oportunidade formal que os participantes do
GAC têm de se reunir, se apresentar e se preparar para a semana de encontros públicos da ICANN.
Durante a sessão, a presidente do GAC geralmente (1) apresenta uma revisão de “estado do
comitê”, (2) resume a agenda de reuniões do GAC para a semana e (3) identifica os principais
tópicos e prioridades que precisam de atenção e foco dos membros do GAC.

Agenda da sessão
Durante a sessão de abertura do ICANN75, a presidente do GAC vai ressaltar os aspectos
particulares da agenda desta semana de encontros e compartilhar informações logísticas para
ajudar os participantes presenciais e remotos a garantir uma contribuição eficiente durante a
semana de encontros.
A presidente também destacará várias questões operacionais importantes que estão sendo
tratadas pelo comitê e identificará diversos esforços que atrairão a atenção do comitê nos
próximos meses.
Neste formato híbrido do encontro, o comitê também retomará a cerimônia tradicional de
“rodada de apresentações”, em que todos os delegados do GAC são convidados a se apresentar.
Primeiro, os delegados presentes vão se identificar e, em seguida, será a vez dos participantes
remotos, que precisam levantar a mão para indicar que desejam falar. Os delegados serão
convidados a compartilhar comentários sobre os objetivos e as expectativas para o encontro.
Esta Sessão Plenária de Abertura também dará ao comitê a oportunidade de confirmar os
resultados das eleições para presidente e vice-presidentes do GAC para 2022.
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Se houver tempo, os membros do GAC vão repassar o processo de elaboração do Comunicado do
ICANN75. O processo evoluiu lentamente nos últimos dois anos, e os participantes serão
familiarizados sobre algumas dessas inovações recentes e como elas vão ser tratadas no formato
híbrido do encontro.

Acontecimentos recentes
Relatório da presidente do GAC
Se houver tempo, a presidente do GAC possivelmente relatará as discussões recentes entre os
líderes da Comunidade da ICANN de outras Organizações de Apoio e Comitês Consultivos da
ICANN, bem como as discussões recentes do BGIG (Board-GAC Interaction Group, Grupo de
Interação entre a Diretoria e o GAC).
Desde o ICANN74, o GAC tem enviado e recebido correspondências por escrito sobre diversos
assuntos importantes para os membros do GAC, inclusive o Comunicado do GAC do ICANN74
(Diretoria da ICANN), informações complementares sobre as discussões do ICANN74 relacionadas
aos esforços do SSAD e da equipe de Conformidade da ICANN (Organização ICANN) e as próximas
etapas para um possível processo mediado pela Diretoria para as discussões entre o GAC, a GNSO
e o ALAC sobre o tópico de genéricos fechados de novos gTLDs (Diretoria, GNSO e ALAC).
Os documentos enviados e recebidos relacionados a essas questões, entre outras, desde o
ICANN74 são publicados e acompanhados em uma página da web especial no site do GAC, que
pode ser acessada aqui: https://gac.icann.org/advice/correspondence/.
Durante o Fórum Virtual da Comunidade do ICANN74, a equipe de suporte do GAC observou várias
questões que deveriam ser acompanhadas e itens de ação, com a adesão dos participantes do
GAC. Esses itens são acompanhados por meio de um documento colaborativo do Google, que
pode ser acessado aqui:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eE
Y/edit#gid=721141591.
Relatório operacional do GAC
Eleições da liderança do GAC de 2022: durante esta sessão, os delegados do GAC vão confirmar
por aclamação os indicados para atuar como os próximos vice-presidentes e presidente do GAC,
que deverão iniciar seus mandatos ao final do encontro ICANN76, em março de 2023.
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Principais documentos de referência
● Pontos de ação do GAC no ICANN74 (arquivo do Documentos Google) –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG9
8Go6eEY/edit#gid=1067667374
● Página de oportunidades de comentários públicos do GAC –
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
● Página de correspondências do GAC – https://gac.icann.org/advice/correspondence/
● Página da web das eleições para vice-presidentes e presidente do GAC de 2022 –
https://gac.icann.org/activity/gac-2022-chair-and-vicechairs-elections
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