
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

Clovis	Antonio	Cecconello	
	

	
	

 Breve	biografía	del	candidato.	
	

Nació	 y	 vivió	 en	 el	 interior	 del	 Estado	 de	 Río	 Grande	 del	 Sur,	 donde	 adquirió	 conocimientos	 para	 su	 posterior	
profesionalización	tanto	en	agronegocios	como	en	telecomunicaciones	en	las	universidades	de	Passo	Fundo	y	Erechim.		

	
	

 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	
	
Quiero	 alcanzar	 nuevos	 horizontes,	 llevar	 mis	 conocimientos	 y	 experiencias	 a	 niveles	 más	 altos	 y	 brindar	 nuevas	
oportunidades	para	la	población	o	el	grupo	que	conozco	profundamente.	
	

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Mi	 formación	 inicial	 es	 en	 el	 área	 de	 Contabilidad	 ya	 que,	 con	 la	 dificultad	 de	 formación	 en	 aquella	 época,	 mi	

predisposición	en	el	área	de	la	tecnología	inicialmente	terminó	como	un	desarrollo	autodidacta	y	práctico,	alcanzando	

el	 conocimiento	 necesario	 para	 continuar	 en	 esta	 área,	 pasando	 de	 operación	 de	 equipos	 de	 TI	 y	 desarrollo	 de	

sistemas	hasta	finalmente,	las	redes	y	las	telecomunicaciones.	

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	
	
Inicialmente	 por	 la	 asociación	 de	 mi	 organización	 con	 LACNIC,	 y	 luego	 por	 participar	 en	 algunos	 eventos	 de	
LACNIC/LACNOG	en	Brasil,	Chile	y	Costa	Rica.	

	
 ¿Cuál	es	tu	visión	de	LACNIC,	su	misión	y	el	papel	de	LACNIC	como	factor	de	desarrollo	y	crecimiento	de	la	

región?	
	
Creo	que	LACNIC	debe	estar	preparado	para	operar	de	manera	autónoma	en	relación	al	resto	del	mundo	porque	 la	
humanidad	 cíclicamente	 tiene	 eventos	 dramáticos	 y	 catastróficos,	 y	 tal	 vez	 esto	 podría	 suceder	 pronto	 y	 no	 tener	
nada	 que	 ver	 con	 nuestra	 región.	 Por	 lo	 tanto,	 la	misión	 de	 LACNIC,	 además	 de	 ser	 autónoma,	 debe	 promover	 el	
desarrollo	de	nuestra	región	a	niveles	equivalentes	a	los	otros	organismos	del	planeta	en	términos	de	Internet.	
	
	
	
	



 

 

 ¿Qué	crees	que	es	lo	más	importante	que	aportarás	a	LACNIC	como	integrante	del	órgano	en	caso	de	ser	
elegido	y	qué	te	motiva	para	postularte	a	dicha	posición?	

	
Como	indiqué	anteriormente	sobre	cuál	sería	mi	misión,	creo	que	mi	contribución	sería	hacer	la	misión:	promover	el	
funcionamiento	 autónomo	de	 LACNIC	 en	 nuestra	 región	 en	 caso	 de	 desastre	 y	 establecer	 de	 inmediato	 el	 plan	 de	
desarrollo	de	nuestra	región	a	niveles	equivalentes	a	los	otros	organismos	del	planeta	en	términos	de	Internet.	
	

Ø Criterios	de	Idoneidad	Deseables	
	
	
Respuestas	 enviadas	 por	 el/la	 candidato/a	 a	 través	 del	 cuestionario	 de	 Incompatibilidades,	 Capacidades	 e	
Idoneidades:	
	
	

 Que	tenga	o	haya	tenido	algún	nivel	de	participación	en	órganos	electivos	de	LACNIC.	
	

Ninguno.	
	

 Que	participe	o	haya	participado	en	alguno	de	 los	 foros	 técnicos	de	 la	 región	 (FLIP6,	 Foro	de	Seguridad,	
Foro	de	Interconexión,	Foro	de	Operadores).		
	

Foro	de	Interconexión	
Foro	Técnico	de	LACNIC	
	
	

 Que	 participe	 o	 haya	 participado	 u	 organizado	 eventos	 auspiciados	 por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	
ONtheMOVE,	AMPARO,	etc.).		

	
Evento	LACNIC/	LACNOG	
	

 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	
entidades	titulares	de	recursos	numéricos	en	la	región	(asociados	LACNIC).	

	
No	tengo	relación	profesional	con	ninguna	organización	asociada	a	LACNIC.	

	
 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	

organizaciones	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	
	
Tengo	relación	profesional	con	mi	empresa	que	forma	parte	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	
	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
Born	in	the	hinterland	of	the	Rio	Grande	do	Sul	state,	he	stayed	in	the	region	and	acquired	the	knowledge	required	to	
become	a	professional	both	in	agribusiness	and	telecommunications	at	the	Passo	Fundo	and	Erechim	universities.		
	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	wish	to	reach	new	horizons,	raise	the	level	of	my	knowledge	and	experiences,	and	create	new	opportunities	I	could	
offer	to	the	people	or	groups	I	know	well.	
	



 

 

	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	started	studying	accounting,	and,	given	how	hard	it	was	back	then,	my	inclination	towards	technology—which	first	
started	by	self-teaching	and	practical	development—ended	up	giving	me	the	knowledge	I	needed	to	continue	along	
this	 new	 path.	 Thus,	 I	 worked	 in	 IT	 equipment	 operations	 and	 developing	 systems	 and,	 finally,	 in	 networks	 and	
telecommunications.	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
At	first,	I	became	interested	because	of	the	ties	my	organization	has	with	LACNIC	and,	then,	after	taking	part	in	some	
LACNIC-LACNOG	events	in	Brazil,	Chile,	and	Costa	Rica.	
	
	

 What	 do	 you	 think	 of	 LACNIC,	 its	 mission,	 and	 the	 organization’s	 role	 as	 a	 driver	 of	 growth	 and	
development	in	the	region?	

	
I	 believe	 LACNIC	must	be	prepared	 to	work	autonomously	 from	 the	 rest	of	 the	world,	 since	humanity	 suffers	 from	
cyclic	dramatic	and	catastrophic	events	which	may	occur	soon	yet	without	affecting	our	region.	Therefore,	LACNIC’s	
mission,	apart	 from	reaching	autonomy,	must	be	to	promote	the	development	of	our	region	 in	such	a	way	that	we	
achieve	the	Internet	levels	of	other	bodies	in	the	world.	
	
	

 In	your	opinion,	what	would	be	your	greatest	contribution	to	LACNIC	as	a	member	should	you	be	elected?	
What	motivated	you	to	run	for	a	position	on	the	elective	body?	

	
As	aforementioned	when	stating	what	my	mission	would	be,	I	believe	my	contribution	would	be	to	make	the	mission	
possible:	to	promote	LACNIC’s	autonomous	functioning	in	the	region	in	the	face	of	a	catastrophe	and	to	immediately	
achieve	 the	 full	 development	 of	 our	 region	 in	 such	 a	way	 that	we	 reach	 the	 Internet	 levels	 of	 other	 bodies	 in	 the	
world.	
	
	

Ø Desirable	Suitability	Criteria	
	
	
Answers	submitted	by	the	candidate	through	the	Questionnaire	on	Incompatibilities,	Capabilities	and	Suitability:	
	
	

 Having	or	having	had	some	level	of	participation	in	LACNIC's	elected	bodies.	
	
None.	
	

 Participating	 or	 having	 participated	 in	 one	 of	 the	 regional	 technical	 forums	 (FLIP6,	 SecurityForum,	
Interconnection	Forum,	Network	Operators	Forum).	

	
Interconnection	Forum	
LACNIC	Technical	Forum	
	

 Participating	 or	 having	 participated	 or	 organized	 events	 sponsored	 by	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	 OnThe	
Move,	AMPARO,	etc.)	

	



 

 

LACNIC-LACNOG	event	
	

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	 to	 organizations	 which	 have	 been	 assigned	 number	 resources	 in	 theregion	 (LACNIC	
members).	

	
I	do	not	have	any	professional	ties	with	a	LACNIC	member	organization.	

	
	

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	to	organizations	that	are	part	of	the	regional	technicalcommunity.	

	
I	have	professional	ties	with	my	company,	which	is	part	of	the	technical	community	of	the	region.	
	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	

Nascido	no	 interior	do	estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	nesta	região	manteve-se	e	ali	adquiriu	conhecimento	para	sua	

prossionalização	tanto	no	agronegócio	bem	como	em	telecomunicações	nas	universidades	de	Passo	Fundo	e	Erechim.		

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	

Desejo	 de	 alcar	 novos	 horizontes,	 levar	 meu	 conhecimento	 e	 minhas	 experiencias	 para	 níveis	 superiores	 e	 trazer	

novas	oportunidades	que	possa	adquirir	para	a	população	ou	o	grupo	que	conheço	profundamente.		

	
 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		

	

Minha	 formação	 inicial	 vai	 pela	 área	 de	 Ciências	 Contábeis	 e,	 na	 diculdade	 de	 formação	 naquela	 época,	 minha	

predisposição	na	área	de	 tecnologia	acabou	 inicialmente	como	autodidata	e	desenvolvimento	pratico	alcançando	o	

conhecimento	necessário	para	seguir	nesta	área,	passando	por	operação	de	equipamentos	de	TI	e	desenvolvimento	

de	sistemas	e	nalmente	as	redes	e	a	telecom.		

	
 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	

	

Inicialmente	 pela	 liação	 de	 minha	 organização	 com	 o	 Lacnic	 e	 na	 sequencia	 por	 participar	 em	 alguns	 eventos	 do	

Lacnic/Lacnog,	no	Brasil,	Chile	e	Costa	Rica.		

	
 Qual	 é	 a	 sua	 visão	 de	 LACNIC,	 sua	 missão	 e	 o	 papel	 de	 LACNIC	 como	 fator	 de	 desenvolvimento	 e	

crescimento	da	região?		
	

Penso	 que	 Lacnic	 deve	 estar	 preparado	 para	 operar	 autonomamente	 em	 relação	 ao	 resto	 do	 mundo	 pois	 a	

humanidade	 ciclicamente	 tem	eventos	 dramáticos	 e	 catastrócos	 e	 que	 talvez	 isso	 possa	 ocorrer	 em	breve	 e	 talvez	

nada	tenha	a	ver	com	nossa	região.	Então,	missão	do	lacnic	além	de	ter	funcionamento	autônomo	deve	promover	o	

desenvolvimento	de	nossa	região	em	níveis	equivalentes	aos	demais	órgãos	do	planeta	em	termos	de	internet.		



 

 

 Qual	será	sua	contribuição	mais	importante	a	LACNIC	como	integrante	do	órgão	em	caso	de	ser	escolhido	e	
o	quê	te	motiva	a	nomear-se	para	dita	posição?	

	

Como	 indicado	 anteriormente	 em	 qual	 seria	 minha	 missão,	 penso	 que	 minha	 contribuição	 seria	 fazer	 a	 missão:	

promover	o	 funcionamento	autônomo	do	 lacnic	 em	nossa	 região	em	caso	de	 catástrofe	e	de	 imediato	estabelecer	

plano	 de	 desenvolvimento	 de	 nossa	 região	 em	 níveis	 equivalentes	 aos	 demais	 órgãos	 do	 planeta	 em	 termos	 de	

internet.		

	
Ø Critérios	de	Idoneidade	Desejáveis	

	
	
Respostas	enviadas	pelo/a	candidato/a	através	do	questionário	de	Incompatibilidades,	Capacidades	e	Idoneidades:	
	

 Que	tenha	o	teve	algum	nível	de	participação	em	órgãos	eletivos	de	LACNIC.	
	
Nenhum.	
	

 Que	 participe	 ou	 tenha	 participado	 de	 qualquer	 um	 dos	 fóruns	 técnicos	 da	 região	 (FLIP6,	 Fórum	 de	
Segurança,	Fórum	de	Interconexão,	Fórum	de	Operadores).	

	

Fórum	de	Interconexão		

Fórum	técnico	de	LACNIC		

 Que	participe	ou	 tenha	participado	ou	organizado	eventos	patrocinados	por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNICON	
the	MOVE,	AMPARO,	etc.).	

	

Evento	LACNIC	/	LACNOG		

	
 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	

com	organizações	titulares	de	recursos	de	numeração	na	região	(associados	LACNIC).	
	

NAO	TENHO	RELACAO	PROFISSIONAL	COM	NENHUMA	ORGANIZACAO	ASSOCIADA	AO	LACNIC.		

	
 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	

com	organizações	da	comunidade	técnica	da	região.	
	

POSSUO	RELACAO	PROFISSIONAL	COM	MINHA	EMPRESA	QUE	FAZ	PARTE	DA	COMUNIDADE	TECNICA	DA	REGIAO.		

	


