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Estatuto de LACIGF 
 

Este trabalho tem como objetivo descrever o funcionamento do processo sustentado 
que reconhece sua origem na celebração das edições repetidas da Reunião 
Regional Preparatória para o Fórum de Governança da Internet (LACIGF).  Este 
corpo tem conseguido estabilidade ao longo de suas edições (primeira edição em 
2008) e tornou-se o espaço legítimo de encontro regional para o diálogo político 
multissetorial no qual atores de governos, setor privado, comunidade técnica, 
universidades e organizações da sociedade civil apresentam e discutem as suas 
perspectivas. 

 

Este processo é promovido por várias organizações, que na sua evolução foi 
somando novas entidades promotoras e apoios, ganhando a confiança e atenção da 
comunidade.  Depois de nove edições, pode concluir-se que a região avançou na 
compreensão dos atuais desafios da governança da Internet formando um espaço 
próprio para o debate e a identificação das prioridades regionais ao mesmo tempo 
ampliou significativamente a participação e contribuição da região nos debates do 
Fórum de Governança da Internet (FGI), que são consolidados e organizados 
nesses encontros regionais. É importante salientar que o Fórum de Governança da 
Internet reconhece e promove cada vez mais o diálogo regional e os insumos que 
de ai emergem, para incluir no debate global do FGI. A este respeito, o LACIGF é 
por excelência o espaço regional que representa os valores "multistakeholder" de 
abertura, inclusão e discussão da América Latina e o Caribe, resultando em mais e 
melhores colaborações e interações de múltiplas partes interessadas dentro da 
região e expandindo as possibilidades de representação da região no diálogo 
global. 

 

Essa consolidação obriga a formalizar a integração de um mecanismo de 
coordenação que transcenda às entidades fundadoras, contemplando a 
representação de todos os setores envolvidos e garantindo a continuidade e 
sustentabilidade dos esforços.  

 

 

Estrutura de LACIGF 

A estrutura estável do Fórum está formada por dois órgãos: um Comitê de 
Programa Multistakeholder e uma Secretaria Técnica. Ao mesmo tempo, a cada ano 
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é designada uma organização local (organizador local) no país eleito como anfitrião 
do fórum.   

 

 

Comitê de Programa Multistakeholder 

 

Trata-se do órgão principal, cuja função é a coordenação geral do fórum.   

 

Composição: 

 

A integração do mesmo é renovada anualmente e é composta por 
representantes de doze (12) organizações, até três (3) entidades por cada 
um dos 4 grupos de interesse (stakeholders) que foram reconhecidas pela 
Comunidade Regional da América Latina e o Caribe:  

  
●  Setor Privado, cuja representação é exercida por organizações 
regionais ou sub-regionais que aglutinam esses interesses. 
 

●  Setor Governamental, cuja representação é exercida por governos  
da região da América Latina e o Caribe, designados pelo Mecanismo de 
Acompanhamento de eLAC. 
 

●  Sociedade Civil, cuja representação é exercida por organizações da 
Sociedade Civil da região eleitas anualmente através de espaços de 
coordenação próprios. 
 

●  Comunidade Técnica da Internet, cuja representação é exercida por 
organizações regionais eleitas anualmente através de espaços de 
coordenação próprios.  

 

Pé de Igualdade: 

 

Pode ser definido como uma característica principal do Comitê de Programa 
o fato de que os diversos setores agem em pé de igualdade uns com os 
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outros, tanto na hora de apontar suas entidades representantes ao Comitê 
(entende-se que cada setor adota a forma mais adequada de coordenação e 
seleciona os representantes de acordo com seus próprios critérios, sem que 
outro grupo de interesse possa influenciar nesse poder) quanto na 
deliberação e tomada de decisões dentro dele. 

 

Atribuições e Responsabilidades do Comitê de Programa:   

 

O Comitê é responsável pela Coordenação Geral do Fórum, com pleno 
poder para a tomada de definições estratégicas, incluindo a Reforma do 
presente Estatuto, por meio de consenso geral.  São responsabilidades 
iniludíveis do Comitê:  

 

- Garantir a disponibilidade de recursos: O Comitê de Programa é o 
responsável principal de zelar pela disponibilidade de recursos para que a 
reunião possa ser celebrada, garantindo a sustentabilidade dos custos 
logísticos bem como a existência de um programa de bolsas que permita 
una amplia participação da Comunidade Regional no evento, através da 
administração de um “trust fund” para tal fim. O Comitê, assim mesmo, é a 
principal entidade administradora de tal fundo, sem prejuízo das funções 
especificamente designadas para a Secretaria Técnica sobre aspectos 
financeiros. 

 

− Definição da Sede e Data do Evento: A mesma será realizada a cada 
ano, através de uma chamada aberta para organizações que queiram 
hospedar a reunião regional.  Se possível, será dada especial atenção à 
cidade onde a reunião ministerial do eLAC ocorrer.  A seleção de um 
Organizador Local implica a aceitação da sede proposta por essa entidade, 
bem como também as condições orçamentárias do mesmo.  
 

− Determinação da Agenda e Dinâmica do Evento:  O Comitê deverá 
implementar os mecanismos considerados mais adequados para a 
determinação da agenda do evento e de sua dinâmica, metodologias e 
efetiva realização dos seus objetivos na fase prévia e especialmente durante 
a reunião, garantindo a obtenção de resultados, em coordenação com a 
Secretaria Técnica e o Organizador Local 
 

− Coordenação da ajuda financeira para participantes: O Comitê vai 
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determinar a cada ano, em colaboração com a Secretaria Técnica, a forma 
em que essa ajuda será outorgada, através dos mecanismos existentes que 
considere convenientes. Faz parte de suas atribuições a seleção dos 
destinatários dessa ajuda (bolsistas).   
 

− Coordenação com a Secretaria Técnica e o Organizador Local: É 
responsabilidade do Comitê tomar todas as ações necessárias para manter 
permanente coordenação com os outros órgãos, pudendo designar a um dos 
seus membros como ligação para tal fim.   

 

Secretaria Técnica 
 

Trata-se de um órgão de suporte para o Comitê de Programa cujo 
objetivo principal é apoiar a gestão do processo, colaborando com a 
logística das reuniões, em consulta permanente com o Comitê de 
Programa. 

 

A Secretaria Técnica foi confiada ao Registro de Endereçamento da 
Internet para a América Latina e o Caribe (LACNIC). 

 

Atribuições e Responsabilidades da Secretaria Técnica: 

 

− Coordenar a seleção da sede: Anualmente, a Secretaria celebrará 
uma chamada aberta, estabelecendo e publicando os requisitos logísticos, 
políticos e tecnológicos que os candidatos devem cumprir. Assim mesmo, 
coordenará a deliberação do Comitê de Programa na seleção do 
Organizador Local, incluindo possíveis entrevistas com candidatos, e 
facilitará os debates internos no coração do Comitê.  
 

− Assistência em assuntos financeiros e execução do orçamento:  Sem 
prejuízo do papel de liderança nos aspectos financeiros, que compete ao 
Comitê do Programa, é dever da Secretaria auxiliar o Comitê na obtenção de 
recursos para nutrir o "trust fund", bem como na formulação e execução do 
orçamento anual, recebendo e processando doações, bem como fazendo 
despesas pertinentes, sempre prestando contas perante o Comitê de 
Programa. 
 



	

	 5	

− Coordenação com o Organizador Local: Sem prejuízo do trabalho do 
Comitê de Programa, a Secretaria vai propiciar toda a comunicação 
necessária com o organizador local antes, durante e depois do evento. 
 

− Representação, Comunicação e Divulgação de LACIGF: Sem 
prejuízo das atribuições do Comitê de Programa, é responsabilidade da 
Secretaria coordenar aspectos comunicativos e divulgar o evento.  
 

− Facilitador do Comitê de Programa: A Secretaria ajudará a todo nível 
ao Comitê de Programa, promovendo sua formação, renovação, 
deliberações, etc.  
 

 

Organizador Local 

 

 

Trata-se do sócio com que LACIGF conta a cada ano para realizar seu Fórum 
em um país diferente da região.  Torna-se Organizador Local aquela entidade 
escolhida pelo Comitê de Programa após uma chamada aberta, e exerce as 
suas funções desde o dia da sua eleição até o final do evento desse ano. O 
Comitê de Programa, em coordenação com a Secretaria Técnica, supervisionam 
o acionar do Organizador Local. 

 

Em nenhum momento o poder do Organizador Local excede à cooperação 
logística no evento, sob a supervisão do Comitê de Programa e da Secretaria 
Técnica.  

 

O Organizador Local não tem poder para representar a LACIGF, realizar 
comunicações em seu nome, incidir em assuntos vinculados à Agenda do 
Evento. Também não possui poderes em relação aos orçamentos, a menos que 
sejam expressamente conferidos pelo Comitê de Programa.   
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