
Ata da Reunião de 28 de outubro de 2005

Reunião de 28 de outubro de 2005

Local: Centro Operacional do CGI.br - São Paulo - SP

0. Abertura

A reunião foi aberta e coordenada por Marcelo Lopes, com a participação dos seguintes 
membros:

Antonio Alberto Tavares - Representante dos Provedores de Acesso e 
Conteúdo da Internet
Carlos de Paiva Lopes - Representante dos Provedores de Infra-
estrutura de Telecomunicações
Cássio Jordão Motta Vecchiatti - Representante da Comunidade 
Empresarial Usuária



Demi Getschko - Representante de Notório Saber em Assuntos de 
Internet
Gustavo Gindre Soares - Representante do Terceiro Setor
Henrique Faulhaber - Representante da Indústria de Bens de 
Informática, de Bens de Telecomunicações e de Software
José Roberto Drugowich de Felício - Representante do CNPq 
Luci Pirmez - Representante da Comunidade Científica e Tecnológica
Luiz Antonio de Souza Cordeiro - Representante do Ministério da 
Defesa
Luiz Fernando Gomes Soares - Representante da Comunidade 
Científica e Tecnológica
Manuel F. Lousada Soares - Representante do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Marcelo de Carvalho Lopes - Representante do Ministério da Ciência e 
Tecnologia 
Mário Luis Teza - Representante do Terceiro Setor
Nelson Simões - Representante da Comunidade Científica e Tecnológica
Plínio de Aguiar Junior - Representante da Agência Nacional de 
Telecomunicações
Rogério Santanna dos Santos - Representante do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão

Dos assessores:

Hartmut Richard Glaser - Coordenador Executivo do CGI.br
Frederico Neves - Assessor do Registro.br
Mariana Reis Balboni - Assessora de Comunicação do CGI.br 

Dos convidados:

Jairo Klepacz - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior

A pauta de reunião foi aprovada, procedendo-se de imediato ao início dos trabalhos. 



1. Palestra TV Digital

Apresentação do projeto e dos conceitos do Sistema Brasileiro de TV Digital Interativa. 

2. Palestra sobre IPv6

Apresentação dos conceitos básicos de IPv4 e do cenário de transição para IPv6. 

3. Cúpula Mundial em Tunis - Fase II

Foi definida a delegação do CGI.br que participará de Cúpula em Tunis. Foi comunicada 
a reunião no dia 1º de Novembro, no MRE em Brasília, do Grupo Interministerial sobre a 
Sociedade da Informação (GISI). 

4. ICANN em Vancouver

Foi definida a delegação do CGI.br que participará de ICANN em Vancouver. 

5. Convênio Ministério Público, Abranet e Provedores

Foi apresentada a proposta de um convênio entre o Ministério Público, a Abranet e os 
grandes provedores de acesso, com o objetivo de estabelecer procedimentos e regras 
para coibir ações de pornografia, racismo, fraudes e outras atividades ilícitas. A 
participação do CGI.br como signatário interveniente e anuente do convênio foi aprovada 
por unanimidade. 

6. CT - Indicadores 

Foi relatada a reunião com o IBOPE sobre a metodologia de cálculo de audiência e com 
a IPSOS sobre o andamento dos relatórios das pesquisas TIC Domicílios e Empresas e 
que serão entregues até o dia 20 de novembro. Decidida a coletiva de imprensa para 
divulgação destas. 

Foram apresentadas as novas estratégias da CT relacionadas a indicadores de governo 
eletrônico. Entre elas, identificar governos e órgãos públicos que estão sob o domínio 



gov.br, de maneira automatizada; melhorar a posição brasileira em rankings 
internacionais; e produzir indicadores que ajudem a refletir a questão do governo 
eletrônico em função de vários aspectos usando critérios apropriados para medir ações 
relacionadas à cidadania e acessibilidade. 

7. CT - Comunicação

Foi relatada a evolução do processo de execução do "Livro sobre os 10 anos da Internet 
no Brasil", em parceria com a RNP, aprovando-se outros detalhes técnicos. 

Será apresentada na próxima reunião do CGI.br a proposta de um plano de comunicação 
para o CGI.br e para o NIC.br 

8. CT - SPAM

Foram relatadas as atividades da CT-SPAM, entre elas a visita a parlamentares em 
Brasília e o andamento de negociações do estudo sobre leis SPAM. O site Antispam 
deve ser lançado em novembro/05. 

Nada mais havendo a registrar, o coordenador encerrou a reunião. 


