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I - Conselheiro participante

PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA

II – Nome da Atividade

 ICANN 64

III – Frequência da atividade

 (  ) Eventual

 ( x ) Periódica

         (   x) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual (  ) Bienal

IV – Tipo da atividade

  (X) Feira/Congresso/Conferência

  (  ) Curso/Atividade de Formação.

V – Entidade organizadora da Atividade

  ICANN

VI - Data e local da realização da atividade:

Data Inicio: 09.03.2019

Data Final:  14.03.2019

Cidade:    Kobe

País:          Japão
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VIII - Descrição da atividade:

O ICANN 64 que aconteceu em Kobe no Japão, foi uma das três reuniões 
anuais mais importantes da ICANN, sendo esse voltado para as comunidades.

Para nós a questão do Ponto Amazon tornou-se central, uma vez que havia a 
expectativa que fosse anunciado a decisão do Board da ICANN concedendo o 
domínio de 1 nível para a empresa Americana Amazon. O que acabou não 
acontecendo tendo o Board retirado do processo,  e concedido um prazo para 
que os países e a empresa americana, chegasse a algum tipo de acordo dentro 
de um consenso possível.

Terminado esse prazo e não havendo consenso, o ICANN decidirá a questão. 
Alguns pontos importantes que começam a ganhar força nas discussões da 
ICANN eo o fato que nos chamou a atenção foi o crescimento das discussões a 
cerca de Internet Concentration.

Participações anteriores

Tenho participado regularmente das reuniões de ICANN

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI

O CGI e o NIC através de conselheiros e corpo técnico, historicamente têm 
exercido papel significativo nas reuniões de ICANN. Vale salientar que parte 
fundamental da missão do CGI esta diretamente ligada a governança de 
números e nomes da Internet – Objeto da existência da ICANN.

 X – A importância de minha participação nesta atividade

Eu tenho acompanhado o ICANN especialmente os assuntos que dizem 
respeito a América Latina e Caribe através da participação no grupo ALAC.
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