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Com a volta dos eventos presenciais, a Diretoria do LACNIC realizou sua reunião habitual 
nesta semana de intensas atividades, na qual aproveitamos para reencontrar os principais 
atores da vida institucional do LACNIC e continuar trabalhando nas questões que temos 
na agenda da Diretoria.

Em geral, a reunião da Diretoria começa no 
domingo e continua na segunda-feira de manhã. 
Desta vez, o início coincidiu com um 1º de maio, 
uma data emblemática em grande parte da região, 
mas celebramos o encontro com muito 
entusiasmo uma vez que foi o primeiro dentro dos 
nossos eventos presenciais após dois anos e meio 
de virtualidade.

Uma das atividades mais importantes deste 
primeiro evento do ano é a prestação de contas 
que realizamos durante a Assembleia Ordinária, 
um exercício de transparência fundamental do 
LACNIC. Desta vez, também realizamos uma 
Assembleia Extraordinária na que apresentamos 
uma proposta de ajustes estatutários sobre a qual 
começamos a trabalhar há 34 meses.

Além das questões da agenda, aproveitamos para 
manter encontros com a Comissão Fiscal, a 
Comissão Eleitoral, os Comoderadores do Fórum 
de Políticas (PDP), bem como com os membros 
do Conselho de Endereços da Organização de 
Suporte de Endereços (ASO AC).

Javier Salazar (Mx), Evandro Varonil (Br), Gabriel Adonaylo (Ar), Alejandro Guzmán (Co), Carmen Denis (Mx), Wardner Maia (Br), 
Esteban Lescano (Ar) y Oscar Robles (Diretor Ejecutivo)



Tivemos a presença da Comissão Fiscal 
com a qual conversamos sobre a visita 
anual que fazem ao LACNIC para cumprir 
suas funções de vigilância, estabelecidas 
no estatuto do LACNIC.

Aproveitamos para agradecer a sua 
dedicação e empenho durante estes dois 
anos de pandemia, mantendo esta 
função de vigilância apesar das 
complexas condições de virtualidade.

Nesta reunião, inauguramos reuniões 
institucionais com os Comoderadores do 
Fórum de Políticas, também para agradecer 
seu compromisso e trabalho árduo no 
processo de desenvolvimento de políticas.

Despedimos ao comoderador Ariel Weher e 
demos as boas-vindas a Sergio Rojas, 
comoderador entrante.

No final falamos sobre alguns desafios para 
a participação da comunidade no fórum, 
respeitando a autonomia que os 
moderadores têm nesse processo.

O último dos encontros foi com os 
representantes do LACNIC no Conselho de 
Endereços da Organização de Apoio a 
Endereços (ASO AC), um trabalho menos 
conhecido, mas que exige o compromisso 
dos participantes para manter esta estrutura 
funcional, já que são os responsáveis por 
acompanhar o processo de 
desenvolvimento de políticas globais, que 
se aplicam a todos os Registros Regionais.

Outra das reuniões que realizamos foi com a Comissão Eleitoral com quem 
restabelecemos este encontro depois de um par de anos em que eles se reuniam em 
Montevidéu, sem coincidir com a Diretoria.

Também agradecemos o seu trabalho, uma vez que este tem aumentado 
significativamente ao assumir as funções de supervisão das eleições da comunidade, não 
apenas as estatutárias. Fizemos um rápido balanço das iniciativas que estávamos 
apresentando na assembleia extraordinária, muitas delas motivadas por esta Comissão.

Agradecemos o trabalho
e o compromisso voluntário 
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Ouvimos o relatório financeiro
trimestral do LACNIC

Estabelece o compromisso de
Diretores atuais e futuros

Nessa reunião, a Diretoria recebeu 
informações sobre a execução financeira 
durante os primeiros meses do ano. Assim, 
a Diretoria se mantem informada sobre a 
execução orçamentária, permitindo 
identificar oportunidades ou desafios em 
tempo hábil.

Da mesma forma, revisamos as 
recomendações feitas tanto pela Comissão 
Fiscal quanto pela Auditoria Contábil 
externa. Nesta ocasião foi apenas uma da 
Comissão Fiscal, e a equipe foi que informou 
à Diretoria sobre o plano de ação 
estabelecido para atender dita 
recomendação.

Como parte da resiliência organizacional, temos também o relatório da gestão de riscos. 
No referido relatório, a Diretoria toma conhecimento da avaliação que fazemos 
periodicamente dos riscos, bem como do tratamento que damos aos que o requerem.

Uma das iniciativas analisadas durante esta reunião foi o documento que estabelece o 
compromisso dos Diretores com o LACNIC.

O referido documento estabelece as responsabilidades de diligência, confidencialidade, 
lealdade e boa representação que os Diretores devem ter perante o LACNIC. Este 
documento foi assinado pelos atuais diretores, substituindo o NDA que assinaram 
anteriormente (e que apenas estabelecia o compromisso de confidencialidade). Assim 
mesmo será o documento que irão assinar os futuros diretores eleitos.

Mais
informações

Confira mais detalhes das reuniões da Diretoria na 
seção de transparência da nossa página principal  
http://rir.la/directorio-asistencia em que poderão 
encontrar o registro de assistência da Diretoria bem 
como as atas de cada uma das reuniões.
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