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Objetivo da sessão 

Informações e notícias do Presidente para o GAC sobre os acontecimentos desde a última reunião 
presencial e preparação para a semana de reuniões que vem pela frente. 

 

Histórico 

Na sessão plenária de abertura do GAC, os delegados de todos os membros participantes e 
organizações observadoras têm a oportunidade de se apresentar.  Durante uma rodada de 
apresentações aberta, cada delegado presente diz seu nome e que membro do GAC ou organização 
observadora representa. A equipe de apoio registra os presentes para manter os dados das 
reuniões, definir o quórum, desenvolver minutas e publicar o Comunicado do GAC. 

Na sessão plenária de abertura, o presidente do GAC também tem a oportunidade de apresentar 
uma visão geral sobre o que os delegados podem esperar durante as próximas semanas de 
reuniões. Durante a sessão de abertura em Marrakesh, o Presidente do GAC planeja comunicar o 
trabalho do comitê em relação aos itens de ação e às próximas etapas identificadas na reunião 
anterior do GAC no Japão. O Presidente também apresentará informações e ideias sobre as 
prioridades, os objetivos e os planos de trabalho para o ano civil de 2019. Os participantes do GAC 
foram convidados a compartilhar comentários sobre os objetivos e expectativas para o encontro. 
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A partir do ICANN64 em Kobe, no Japão, o GAC também passou a oferecer ao representante do 
país sede do encontro público da ICANN a oportunidade de dar as boas-vindas e fazer observações 
iniciais para os participantes do GAC. 

Acontecimentos recentes 

O GAC contribuiu ativamente para vários fóruns públicos da comunidade da ICANN e trabalhos 
entre comunidades nos últimos meses, incluindo o Relatório Inicial da linha de trabalho 5 do 
Processo de Desenvolvimento de Políticas de Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs sobre 
nomes geográficos no primeiro nível, a versão preliminar do Plano Operacional e Orçamento da 
ICANN para o AF20 e a atualização do Plano Operacional de Cinco Anos, bem como a primeira 
consulta da ICANN sobre um processo de planejamento de dois anos. 

A liderança do GAC também começou a trabalhar para incentivar mais participantes do GAC a ser 
voluntários em grupos de trabalho. Conforme as instruções da equipe de liderança do GAC, a 
equipe de apoio do GAC fez um inventário da participação em todos os grupos de trabalho do GAC. 
A equipe de apoio do GAC está atualizando os registros dos membros dos grupos de trabalho, e 
vamos trabalhar com os copresidentes de cada um para confirmar a lista de membros e procurar 
adicionar mais. O objetivo desse processo é estabelecer e manter registros eficientes em um só 
local para que a equipe de apoio possa gerenciar as informações com eficiência, já que os membros 
do GAC entram e saem dos grupos, facilitando a organização. 

 

Principais documentos de referência 

Pontos de ação do GAC no ICANN64 (Google Doc) - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=0. 

 

Mais informações 

Informações sobre os voluntários de grupos de trabalho do GAC - 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-May/017706.html 

Diretrizes para Encontros Governamentais de Alto Nível - https://gac.icann.org/meeting-
services/guidelines-for-high-level-government-meetings 

Arquivos de Comentários Públicos do GAC - https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-
opportunities#act-outcomes-head 
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