
INDICAÇÃO DE PROPOSTAS

Nos últimos anos,  os provedores de acesso à Internet  estiveram muito bem representados,  mas
consideramos que é chegado o momento de renovação para outras lideranças possam exercer essa
função junto ao CGI.

É  com esse  espírito  de  renovação  e  oxigenação  que  aceitamos  nossa  candidatura  ao  cargo  de
Conselheiro do CGI na cadeira de provedores de acesso e conteúdo.

Como  propostas,  caso  tenha  a  honra  de  ser  eleito,  tenho  algumas  diretrizes  que  considero
importantes.

1) Ampliar a transparência do que ocorre no âmbito do CGI, e que possa ser internalizado, para que
os provedores de acesso à Internet tenham conhecimento do que está em discussão e possam opinar
e ajudar com sugestões.

2) Participar ativamente de todas as atividades do CGI em todos os fóruns em que sua presença seja
necessária.

3) Trabalhar para a ampliação dos IX.br e dos projetos relacionados, tais como o OpenCDN.

4) Participar ativamente dos Comitês e das reuniões que tenham interesse do setor de provedores de
internet. 

Santos, 10 de abril de 2020

___________________________
Basilio Rodriguez Perez



CARTA DE MOTIVAÇÃO

Como um dos pioneiros da Internet no Brasil, tendo iniciando um Provedor de Acesso Discado em
dezembro de 1995, e tendo vivenciado todas as evoluções tecnológicas, regulatórias e de mercado
desde essa época, me sinto perfeitamente a vontade e com muita disposição para colaborar ainda
mais no desenvolvimento da Internet no Brasil e no mundo.

Além do desenvolvimento e da ampliação da Internet e da inclusão digital que ela propicia, também
me  motiva  manter  e  ampliar  os  princípios  da  liberdade  de  expressão  e  os  conceitos  de
multistakeholder que regem a Internet.

Na  minha  trajetória  profissional  nestes  quase  25  anos  de  trabalho  exclusivamente  dedicado  a
internet sob seus diversos aspectos, já estive em duas ocasiões como Presidente da ABRINT, que é
uma associação que luta incansavelmente pela defesa dos provedores e por todo o ecossistema da
Internet e das telecomunicações.

Durante minha passagem pela presidência da ABRINT, participei por três ocasiões da comitiva
brasileira  para  reuniões  da  União  Internacional  de  Telecomunicações  –  UIT,  também  tive  o
privilegio de participar  de diversos  Fóruns da Internet  do Brasil promovidos pelo CGI e  de
diversas  reuniões  internacionais  do  IGF,  do  LACNIC,  do  ICANN e  também  no  fórum  da
INTERNET MUNDIAL realizado em São Paulo.

Tenho a honra de integrar  a  Câmara de Universalização  e Inclusão Digital do CGI, na qual
participei de diversas reuniões ao longo desse tempo.

Também sou atualmente membro do  Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte instituído pela
Anatel.

Integro também o Conselho Deliberativo do Atacado na ABR Telecom, entidade que administra o
SNOA (PGMC), ocupando uma das cadeiras reservadas as PPP.

Continuo na ABRINT integrando o Conselho de Administração da Abrint.

Sou o atual  Presidente do LAC-ISP que é uma  Federação Latino Americana e do Caribe de
Provedores de Acesso a Internet. Essa federação congrega no momento 5 países da região e tem
outros 3 países em fase de integração. O interesse e o foco dessa Federação (LAC-ISP) é defender a
Internet e os Provedores de Acesso da região (latino-americana) para que tenham um ecossistema
propício e que lhes permita prosseguir com a Inclusão Digital tão necessária em toda a América
Latina.

Se tiver a honra de ser eleito para Conselheiro do CGI, continuarei trabalhando no desenvolvimento
da Internet no Brasil e em defesa de todos os stakeholder que compõem esse mercado pois essa
pluralidade é o que permitiu a Internet ter se tornado o que é hoje.

Santos, 10 de abril de 2020

___________________________
Basilio Rodriguez Perez
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