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Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um 
arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns 
casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida 
gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como 
material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial. 

ALISSA COOPER:  Nós temos um item da agenda que é aprovação da proposta final de 

transmissão e se tivermos tempo faremos outro assunto.  

Jennifer colocará aqui na tela a proposta final. 

Eu acho que quase todos viram que nós nos comunicamos com a CWG 

confirmando se a proposta do CCWG atendia os requerimentos e foi 

confirmado que sim - na verdade eu não estou atualizada com todos os 

emails, eu estava viajando - e eu acho que a principal tarefa aqui, da 

minha perspectiva, é ver se há consenso com as modificações do texto e 

com os adendos, mas em primeiro lugar eu queria saber se nós 

podemos ter consenso para aprovar esse texto para enviar à diretoria 

da ICANN em tempo hábil e discutir qual é esse tempo hábil. 

Eu gostaria de saber se nós temos consenso em relação ao texto. O 

texto foi editado pela Manal e pelo Joe, foi só uma questão de 

modificação de formato, de texto, sem novas ideias. Alguém tem 

alguma objeção a esse texto? Há alguma outra edição a ser feita? Essa é 

a primeira pergunta. 

Kavouss pode falar. 

Kavouss, nós não te ouvimos. 

 

KAVOUS ARASTEH:  Conseguem me ouvir agora? 

 

ALISSA COOPER:  Sim, pode falar. 
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KAVOUSS ARASTEH:  Muito obrigado, bom dia. Eu espero que o seu filho esteja bem, já faz 

um ano e em primeiro lugar eu quero dar parabéns, essa é a primeira 

coisa. 

Segundo, eu acho que há consenso. Nós estamos somente aguardando 

a confirmação do CWG. Acho que não há objeção, a única questão é 

quando isso precisa ser enviado para a ICANN e para o NTIA. Há duas 

opções, uma é a aprovação do texto e o envio a outra é aguardar o final 

da reunião de Marrakesh no dia 10 de Março. Essa é a única questão. 

Acredito que não haja mais qualquer outro problema. Obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Muito obrigado. Excelente, também acho isso. Eu gostaria de confirmar. 

Bem ninguém está levantando nenhuma objeção e todos no chat estão 

de acordo com o prosseguimento, então podemos determinar que há 

consenso e comunicar isso na lista de emails para os que não puderam 

participar hoje. 

Agora a questão é quando enviar isso, considerando na melhor das 

hipóteses todas as organizações aprovarem isso em Marrakech, 

ocorrendo isso acho que nós temos consenso para que o ICG envie. 

Poderemos falar sobre cenários alternativos. 

Vou passar a palavra para o Jean-Jacques Subrenat. 
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JEAN-JACQUES SUBRENAT:  Muito obrigado Alissa Cooper. Olá a todos. É bom estar de volta. Uma é 

quando, e a outra é como. Então eu já indiquei que eu concordo com 

essa versão, o que foi sugerido seria a entrega na reunião no dia 10 no 

início da sessão do fórum sendo, provavelmente, o momento que teria 

maior impacto.  

Quanto a como eu quero garantir que nós tenhamos por escrito a 

confirmação, então eu não me contento só com que as pessoas 

concordem presencialmente, acho importante ter por escrito, eu acho 

que deve haver um texto do CWG dizendo que o CCWG cumpriu com os 

critérios selecionados. 

Há uma mensagem dos co presidentes para você Alissa, dos co 

presidentes. A questão é se é necessária alguma outra confirmação por 

escrito? Obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Obrigado Jean-Jacques, muito bom, vou responder rapidamente. Em 

primeiro lugar eu não sei se vocês viram o boletim de notas que a 

ICANN produziu, basicamente uma série de notas sobre diversas 

organizações e sobre o CWG, que vai continuar emitindo notas para 

aprovação. Talvez a gente possa usar isso como o registro por escrito e 

o resto da comunidade vai usar este instrumento e vai ler isso. Podemos 

pedir que a ICANN forneça esse item visual. 

Queremos saber quando o CCWG vai enviar a proposta para a diretoria. 

Sei que eles têm uma reunião no dia 10 de Março, talvez seja o 

momento que nós possamos participar dessa reunião e ver se tudo está 

pronto. 
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Eu gostaria de dizer também, se as pessoas se lembram, que o acordo 

que nós fizemos com a diretoria e CCWG também é por quanto tempo a 

diretoria precisa levar em consideração a proposta ou considerar a 

proposta a ser enviada para o NTIA. Eles tinham dito quatorze dias, eu 

acho que não será nenhum problema, mas é a única coisa em levar em 

conta, que é que quando mandar a proposta, se nós enviarmos a 

proposta dia 10 de manhã e quisermos que a diretoria envie pro NITA a 

tarde eu acho que isso não vai acontecer. 

Kavouss vá em frente. 

 

KAVOUSS ARASTEH:  Eu acho que está havendo consenso que todos até agora concordaram 

que seria até o dia 10 de Março para nós enviarmos a proposta do ICG 

e, tendo uma reunião ou não, se nós não tivermos essa reunião nós 

autorizamos vocês, vice presidentes, a levar adiante a proposta. Como o 

NTIA já esperou um ano eles podem esperar mais 9 dias. Precisamos 

que eles concordem. Obrigado. 

 

ALISSA COOPER: Obrigado Kavouss. Wolf-Ulrich, pode falar. 

 

WOLF-ULRICH KNOBEN:  Sim, obrigado Alissa. Eu não consegui acompanhar todos os emails. Eu 

gostaria de destacar o que o Kavouss falou, acho que nós temos que 

esperar até que a proposta da CWG seja aprovada pelas organizações 

constitutivas e aí sim entregar. Também nós perguntamos ao CCWG se 

foram cumpridos os requerimentos, eles disseram que sim. Mas 
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durante teleconferência de ontem do conselho de GNSO sobre todo o 

processo e eu não tenho certeza de que a proposta do CCWG está 

pronta hoje. Talvez esteja pronta. Então, nós deveríamos esperar por 

isso e, além disso, do ponto de vista de publicação se tornou uma 

situação melhor.  

Eu diria dessa forma, se apenas os CCWG for enviada na Quinta, então 

terão o aplauso do público. Creio que seria o melhor momento. 

 

ALISSA COOPER:  Muito obrigado Wolf-Ulrich. O sub grupo de comunicações trabalhou 

com a equipe de comunicações da ICANN, eu não queria discutir o 

momento de celebração, a discussão foi orientada para ter uma reunião 

bastante inclusiva com todo o ICG. Então, eu acho que o melhor 

momento seria quando as duas propostas sejam enviadas para o NTIA e 

não quando cada uma seja enviada para a diretoria. Então nós vamos 

tentar fazer com que essa celebração seja o mais ampla possível e isso 

vai ser decidido hoje ou amanhã. 

 Jean-Jacques pode falar. 

 

JEAN-JACQUES SUBRENAT:  Em relação ao como essa proposta vai ser transmitida, lembro já na 

ICANN 50 em Londres que foi proposto um mecanismo através do qual 

isso seria enviado para o administrador do NTIA via diretoria da ICANN, 

essa é a informação que eu tinha proposto e tinha sido aceito e não foi 

questionado. Ficou claro desde o início que seria a diretoria da ICANN 

que transmitiria isso para a NTIA e isso não seria alterado. Então a 

consequência disso é a proposta assinada. A diretoria da ICANN vai 
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enviar para o NTIA, não haveria outra forma. Então, eu acho que 

quando nós não precisamos especificar. 

Eu tenho certeza que a diretoria vai fazer o mais rápido possível e vai 

enviar para a administração do NTIA. Eu só queria garantir que a 

transmissão será da forma com que foi acordado anteriormente. 

Obrigado. 

ALISSA COOPER:  Muito obrigado Jean-Jacques, foi muito bom você lembrar. Então eu 

vou colocar na lista a minuta da mensagem que nós vamos enviar para 

que as pessoas possam fazer comentários. Eu acho que a única 

dificuldade da sua proposta seria lembrar a diretoria do acordo que nós 

temos com eles de transmitir a proposta modificada. Eu acho que nós 

podemos resolver isso na lista de emails e saber como lidar com isso, eu 

não tenho certeza de como fazê-lo. 

 Martin pode falar. 

 

MARTIN BOYLE:  Muito obrigado Alissa. Eu concordo com o processo de avançar, me 

parece ser um bom processo. Eu tenho uma pergunta, quando as 

organizações constitutivas vão decidir se o CCWG cumpriu com os 

requisitos? Acho que isso vai acontecer quarta à noite. 

No momento estamos todos pressupondo que o grupo de prestação de 

contas vai ter acordo e vai enviar sua proposta a diretoria. Eu gostaria 

de desacoplar na nossa mente o processo de enviar a diretoria para 

transmissão do NTIA o que eu acho que nós estamos fazendo e que nós 

talvez precisemos fazer é responder rapidamente para o CWG, ver quais 

são os acordos deles em relação a documento e quando estiver sendo 
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feito dizer, bom, aqui está à proposta geral. Eu acho que isso é muito 

importante porque a diretoria poderia ter um quadro bastante claro 

dizendo, bom, tudo está no seu lugar. Eles têm 48 horas e nós temos 14 

dias, eu não sei muito bem porque essa diferença, mas tudo está 

mapeado. 

Eu não espero que a diretoria nessa reunião no dia 10 de março diga 

bom, ótimo, recebemos o documento e estamos de acordo com a 

transmissão desse documento. Mas acho que é uma vantagem muito 

importante para nós apoiar o documento dos grupos de prestação de 

contas dizendo que, de fato, cumprem com os requerimentos e nós 

então transmitimos essa proposta. Não sei se mais tarde nós vamos nos 

arrepender e achar que seria melhor que o CCWG aprovasse antes e 

dissesse que o documento estava pronto. Obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Muito obrigado Martin, eu estou de acordo. Eu gostaria de destacar que 

a diretoria de fato espera enviar a proposta pro NTIA na tarde do dia 10, 

embora isso possa parecer não usual para os processos da diretoria, eu 

acho que a diretoria está preparada para fazer isso, é uma pena que Kuo 

não pode estar conosco hoje, mas eu acho que é isso que vai acontecer 

agora. 

 Kavouss pode falar. 

 

KAVOUSS ARASTEH:  Foram feitas muitas propostas, uma era enviar a proposta do ICG para o 

NTIA, a diretoria iria comentar em separado. Essa proposta vai ser 



ICG Call 26 – 30 May 2016    PT 

 

Page 8 of 20 

 

enviada sem nenhuma alteração, isso deve ficar claro. Nós já discutimos 

isso em outras reuniões. 

Em segundo lugar acho que não precisamos enviar nada para o CCWG, 

além de agradecer eles e não dizer que agora nós decidimos enviar para 

o NTIA e nós vamos anunciar isso para todos no dia 10 sem ter que 

anunciar isso ao CCWG, acho que nós temos que estabelecer essa data 

e mandar uma mensagem para o mundo dizendo que nós vamos enviar 

no dia 10 de Março, levando em conta as propostas, nós temos que 

esperar pelo CWG, qualquer resposta da organização constitutiva tem 

efeito sobre o relatório do ICG. Nós podemos obter as respostas, mas 

não temos nada a fazer. Obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Obrigado Kavouss, eu acho que o que o Jean-Jacques disse não é que 

nós enviemos direto a proposta para o NTIA, mas enviamos para a 

diretoria que na verdade nós estamos enviando para o NTIA aos 

cuidados da diretoria da ICANN, acredito que esta é a proposta. 

Também penso que deveríamos enviar para a diretoria, porque eu acho 

que isso que deveríamos fazer e isso seria mais pra frente. 

 Daniel vá em frente. 

 

DANIEL KARRENBERG:  Obrigado Alissa. Eu não tenho nenhuma opinião sobre essa questão 

final, eu gostaria de enfatizar o que o Martin Boyle disse e o que eu li. 

Eu acho que o procedimento deve ser o que nós acordamos na lista de 

email. A nossa proposta deve ser transmitida depois da proposta do 

CCWG. Acho que nós deveríamos transmitir o mais cedo possível e, 
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portanto, eu proponho que nós autorizemos você oficialmente como 

presidente do ICG a enviar a proposta, assim que o CCWG estiver de 

acordo. Nós não devemos enviar depois do CCWG, porque senão vai 

ficar muito estranho. Obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Obrigado Daniel. Estou de acordo. Jean-Jacques? 

 

JEAN-JACQUES SUBRENAT:  Muito obrigado Alissa, eu gostaria de destacar de novo que isso não 

está em desacordo com o que eu mencionei. O resultado do nosso 

trabalho deve ser endereçado ao administrador do NTIA, para membros 

da diretoria do ICANN. Mas o resultado deve sim ser enviado ao NTIA, 

porque não pegamos as ordens da diretoria, mas do NTIA. Obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Muito obrigado Jean-Jacques. Kavouss Arasteh você pode falar? 

 

KAVOUSS ARASTEH:  Obrigado. Então, dessa forma poderíamos enviar para o NTIA através da 

diretoria da ICANN, essa é a situação. Então quando a diretoria da 

ICANN receber, se eles tiverem algum comentário, eles devem 

adicionar. Não tenho problemas com a proposta do Jean-Jacques. O 

efeito das duas será o mesmo. Obrigado. 
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ALISSA COOPER:  Muito obrigado Kavouss Arasteh. Certo. Então os presidentes podem 

redigir um texto e enviar. Nós alteramos os pontos, acho que não vai ser 

muito complicado. 

Há algum outro comentário sobre esse tópico que nós já discutimos? 

Certo. Mary pode falar. Mary quer falar? 

Russ Mundy pode falar. 

 

RUSS MUNDY:  Olá, muito obrigado Alissa, só um comentário, eu vi aqui na sala do chat 

sobre a declaração no site, só para esclarecer que o plano era enviar um 

anexo com o relatório por email, esse era o plano, certo? Site e também 

como um anexo de email. 

 

ALISSA COOPER:  Sim, eles vão publicar no site e mandar por email. 

 

RUSS MUNDY: Ótimo obrigado. 

  

ALISSA COOPER: Mary? não conseguimos ouvi-la. Mary está com problema de áudio. 

Falamos então sobre a melhor das hipóteses sendo fazê-lo em 

Marrakech, acredito que caso todas as organizações constitutivas 

aprovem minha sugestão seria que ao chegar ao fim da reunião de 

Marrakech nós agendarmos uma teleconferência para a próxima 

semana, para discutir o que fazer. Creio que não deveríamos fazer 
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nenhum plano ou compromisso agora, já que não sabemos exatamente 

como será. Gostaria de ouvir comentários a respeito disso. 

 Jari, por favor. 

 

JARI ARKKO: Sim, eu concordo. Gostaria de considerar outro caso em especial. Caso 

façamos alterações e mesmo assim a CWG diga que não perceberam 

grandes mudanças ainda acho que temos condições de seguir em 

frente. 

 

ALISSA COOPER: Parece-me razoável. Penso em levar aos co presidentes do CCWG para 

ontem. Gostaria de ouvir outros sobre isso. Caso tenhamos um 

consenso sobre a aprovação das organizações constitutivas podemos 

agendar uma teleconferência. Caso as alterações sejam somente 

formatações podemos fazer agora, com todas as organizações 

constitutivas aprovando e a CWG também, poderemos continuar com o 

discutido na teleconferência. 

 Pode falar Daniel. 

 

DANIEL KARRENBERG: Creio que deveríamos agendar a teleconferência antes do dia 10. 

Podemos manter um plano B caso algo aconteça. Vou manter isso na 

minha agenda, como uma reunião emergencial. De resto, concordo. 
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ALISSA COOPER: Ótimo. Não temos esse item na agenda ainda, porque ainda estamos 

debatendo a ideia. Mas acho válido mantermos como reunião 

emergencial. Provavelmente vai ser na quarta. Vamos manter esta 

reunião na agenda, caso não seja necessária cancelamos. Mas manter 

ela na agenda é essencial, o que não fizemos ainda, mas iremos fazer. 

 Jean-Jacques? 

 

JEAN-JACQUES SUBRENAT:  Obrigado Alissa, uu gostaria de apoiar a sugestão do Daniel Karrenberg. 

Eu não posso ir a Marrakech. Eu acho que nós temos que possuir uma 

forma de participação. Realmente gostaria de fazer parte desta última 

etapa. Obrigado. 

 

ALISSA COOPER:   Certamente. Obrigado. Martin pode falar. 

 

MARTIN BOYLE:  Muito obrigado Alissa Cooper, eu gostaria de esclarecer um ponto que 

fiquei com dúvida. Parece-me que, quem sabe, essa teleconferência no 

dia 9 de março seria muito cedo para obter a contribuição de todas as 

organizações constitutivas, mas me parece que nessa teleconferência 

vamos discutir somente rumores ou boatos e não resultados. Eu estou 

questionando esse dia, porque não na quinta de manhã? Enquanto 

esperamos que todas as organizações constitutivas tenham respondido. 

Obrigado. 
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ALISSA COOPER: Obrigado. Para ser clara, acho que nós havíamos acordado que não 

seria necessária outra teleconferência para ir adiante, não foi para isso 

que agendamos esta chamada, teríamos este espaço somente se 

necessário. Eu acho que durante essa teleconferência nós acordamos 

que não é necessária mais uma para prosseguir, nós poderíamos utilizar 

essa teleconferência e acharmos que algo merece ser discutido, se não 

soubermos isso. Se tudo parece estar indo bem podemos cancelar essa 

teleconferência. Importante é a questão do apoio no suporte da 

logística, é difícil conseguir um espaço, por isso que nós mantivemos 

esse espaço agendado com a ICANN. Espero que responda a sua 

pergunta, certo? 

 Alguém possui outro comentário sobre a proposta e o processo? 

Daniel? 

 

DANIEL KARRENBERG:  Eu acho que é importante fazer a pergunta se há qualquer objeção 

quanto à transmissão do nosso relatório, depois que todos os 

problemas da prestação de contas forem solucionados. Creio ser 

importante todos concordarem para prosseguirmos com o processo. O 

que pode acontecer se algo inesperado ocorrer? Só para clarificar. 

 

ALISSA COOPER:  Sim, posso fazer isso. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma 

objeção de que o ICG envie a sua proposta, pressupondo que seja 

aprovação da proposta da CCWG por todas as organizações 

constitutivas no dia 10 de Março. 

Jari pode falar. 
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JARI ARKKO:  Não tenho nenhuma objeção. Eu gostaria de pedir que você 

esclarecesse quais são as regras para as organizações constitutivas. Não 

sei quais são as regra exatas, mas devemos seguir as regras exatas. 

Desta forma, eu concordo. Muito obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Talvez outra pessoa possa esclarecer isso, já que eu só estava 

aguardando a confirmação do CWG, espero que todos eles digam 

alguma coisa, de uma maneira ou outra. 

 Kavouss pode falar. 

 Kavouss você está com mute. Não conseguimos ouvir você. 

 

KAVOUSS ARASTEH:  ICG ou CWG. Caso qualquer das organizações constitutivas se oporem 

ao CWG dizendo que o relatório não está adequado ou é insuficiente, ai 

sim nós reagimos. Se alguém se opõe totalmente a uma recomendação 

ou concordar com a recomendação, não tem nada a fazer com a ICG, 

isso é uma questão que deve ser própria do CWG, ICANN e NTIA. Nós só 

podemos reagir se houver alguma objeção quanto ao que foi colocado 

no relatório do ICG, que nós não sabemos. Outra coisa, Alguma 

organização constitutiva pode ter algum comentário sobre uma questão 

específica, mas isso não afeta o trabalho do ICG.  Quando a proposta do 

CWG for coloca em questão nós só precisamos reagir caso a proposta da 

CWG seja colocada em questão pelas organizações constitutivas, caso 

contrário não vejo porque reagirmos. Obrigado. 
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ALISSA COOPER: Certo, então talvez devêssemos reformular as frases caso haja objeção. 

Russ Mundy pode ir em frente antes de eu falar sobre isso. 

 

RUSS MUNDY:  Certo, obrigado Alissa. Me parece que a nossa única preocupação com 

os sete pontos chave do resultado do CWG é se for feita qualquer 

alteração na proposta do CCWG que afetar estes sete pontos, isso o 

CWG precisa nos informar. Muito obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Obrigado. Daniel. 

 

DANIEL KARRENBERG: Obrigado, exatamente o que- 

 

ALISSA COOPER:  Alguém está digitando muito alto, por favor coloquem o mute para 

ouvirmos. 

 

DANIEL KARRENBERG:  Exatamente o que o Russ falou, se o CWG disser que não vai adiante, 

isso é o único caso que pode nos impedir de enviar a proposta. Se o 

CWG disser que essa proposta não é aceitável então nós 

interrompemos o processo, esse seria o único caso. Qualquer outra 

coisa não deveria ser um problema para nós. Obrigado. 
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ALISSA COOPER:  Muito obrigado. 

Eu gostaria de saber se alguém se opõe que o ICG transmita a proposta 

se for aprovada a proposta pelo CWG e depois de concluído o processo 

do CCWG no dia 10 de Março. 

Kavouss? 

 

KAVOUSS ARASTEH:  Eu estou de acordo com a sua proposta modificada. Muito obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Obrigada. Alguém tem alguma objeção? 

Muito bem. Com isso nós temos consenso para prosseguir com esse 

plano adiante. Bem, há algum outro comentário sobre isso? 

Certo, sem mais comentários. Temos consenso e a secretaria vai levar 

em frente isso. Eu gostaria de falar um pouco sobre o plano de 

comunicações. Acho que podemos passar adiante. 

Eu enviei uma mensagem para a lista e depois que o sub grupo de 

comunicações se reuniu na semana passada para atualizar sobre o 

nosso plano e dar alguns detalhes, já que tivemos uma outra 

teleconferência ontem. 

Então, como eu disse, se tudo funcionar em Marrakech e ambas as 

propostas são transmitidas, entregues para a diretoria da ICANN a 

tarde, então a diretoria vai entregar para o NTIA. Deve haver uma 

entrevista coletiva imediatamente após a reunião da diretoria e será 

feito na sala grande, havendo envolvimento dos presidentes e co 
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presidentes do ICG. Mas isso terá ainda uma coordenação melhor entre 

a ICANN e o ICWG. Eu acho que vai haver procedimentos que não serão 

surpresa para ninguém. Dizer que a proposta foi votada e que cumpre 

com os critérios e dizer que isso está documentado na proposta. Então 

eu só queria mostrar para vocês o que está acontecendo e quais outras 

ações serão feitas a imprensa, sendo triado no grupo de comunicações 

e também queria dizer que estamos pressupondo que tudo funcione. 

Nós queremos simplificar a mensagem e transmitir a mensagem nas 

comunidades e para fazer isso nós precisamos saber como será feito 

esse contato dizendo o que foi necessário para cumprir com os 

requerimentos. Então quando se fala em público da proposta, caso 

queiram saber como fazer isso, enviem para a Alissa Cooper e eu posso 

passar para um grupo de comunicação para que se aproveitem todas as 

oportunidades para transmitir essa mensagem. 

Bom, era isso que eu tinha para falar, algum outro comentário sobre 

isso ou qualquer outro tema? 

Kavouss, não estamos te ouvindo. Acho que perdemos o áudio, 

Kavouss. 

Vamos com Russ enquanto Kavouss está com problemas. 

 

RUSS MUNDY:  Uma pergunta, o grupo de comunicações pretende publicar algo no 

Twitter ou no site antes da reunião de Marrakech? Será anunciado, ou 

simplesmente esperamos pela reunião? 
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ALISSA COOPER:  Do ponto de vista do ICG não tenho planos de Twittar algum anúncio 

sobre a entrega da proposta. Há outros no grupo mais amplo de 

comunicação dentro da ICANN que estão fazendo atividades 

promocionais em relação ao evento dentro da reunião, estão sendo 

feitas atualizações. Há uma mensagem. A mensagem da ICANN e outras 

partes da comunidade, mas o ICG não está fazendo isso, porque eu acho 

que nós temos que esperar até termos um evento. 

 

KAVOUSS ARASTEH: Estão me ouvindo? 

 

ALISSA COOPER: Sim. 

 

KAVOUSS ARASTEH: Sim. Eu perguntei se você está em outro tópico da teleconferência ou 

ainda não? 

 

ALISSA COOPER: Sim, estamos nos assuntos gerais. 

 

KAVOUS ARASTEH:  Eu não sei se é a última teleconferência ou reunião de ICG, talvez seja a 

última das teleconferências, se for à última eu falo caso contrário eu 

deixo para a semana que vem. 
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ALISSA COOPER:  Nós nunca sabemos quando será a última, depende do que vai 

acontecer e talvez seja ou não a nossa última teleconferência. Nós 

temos que ver o que vai acontecer em Marrakech.  

 

KAVOUSS ARASTEH: De qualquer forma, eu gostaria de fazer uma declaração, se você me 

permite. 

 

ALISSA COOPER: Claro, vá em frente. 

 

KAVOUS ARASTEH: De qualquer forma eu gostaria de fazer a seguinte declaração.  

Pressupondo que seria esta nossa última teleconferência, lembro-me 

desde o início do ICG que essa jornada foi longa, houve muitas 

atividades realizadas por muitas pessoas com presidentes, co 

presidentes, os vários grupos de trabalho, Manal, Joe e vários outros, 

muitas vezes nós discordamos uns dos outros, fomos duros, mas como 

grupo conseguimos realizar nosso trabalho de forma satisfatória e eu 

gostaria de agradecer aos outros membros do ICG e a Alissa Cooper 

como presidente, os co presidentes e os membros do ICG, 

especialmente os que gastaram o seu tempo escrevendo os textos e 

vendo os comentários. 

Gostaria de agradecer a equipe da ICANN que deram suporte a todas as 

teleconferências, nós temos um secretariado, nós temos a Jennifer 

Chung que eu gostaria de agradecer, ela é uma pessoa muito aberta e 

muito generosa. Eu acho que nós, como membros do ICG, deveríamos 
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ter orgulho de saber que fizemos o melhor que pudemos. Eu acho que 

nós fomos muito felizes sob a sua presidência e colaboração dos outros. 

Muito obrigado. 

 

ALISSA COOPER:  Muito obrigada Kavous Arasteh por suas palavras, eu acho que todos 

estão de acordo, me lembro das suas palavras na nossa última reunião 

presencial. Muito obrigado. 

Há algum outro comentário? Faltam apenas dois minutos para o final 

desta teleconferência. 

Bem, como não há ninguém, eu gostaria de agradecer a todos, a equipe 

de suporte, intérpretes, que sempre ajudaram desde Julho de 2014, a 

todos que participaram. Espero que possamos nos comunicar através da 

lista, chegando até no dia 10 mantendo contato. Nós vamos enviar uma 

minuta de texto de apresentação da nossa proposta. Espero vê-los em 

Marrakech, muito obrigado a todos. 

 

 

 

 

 

[FIM DA TRANSCRIÇÃO] 


