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Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020 

Ao 

Comitê Gestor da Internet do Brasil 

Att. Comissão Eleitoral 

Prezados senhores: 

Ref: Declaração em atendimento aos requisitos da minha candidatura do 

Processo de Eleição em 2020/2023, dos representantes da Sociedade Civil 

para integrarem o Comitê Gestor da Internet do Brasil- CGI.br 

Declaro para fins de confirmar e ratificar a minha candidatura para participação no processo 

eleitoral de um representante do "Setor Empresarial Usuários da Internet" e que os motivos 

que me levaram a participar desse ilustre pleito democrático é o de levar as reflexões, 

reivindicações e propostas  do setor empresarial nos diversos temas que são debatidos nessa 

honrosa instituição. 

Pretendo encaminhar aos nossos representados ações ao desenvolvimento da qualidade 

técnica, a inovação e a divulgação dos benefícios que o CGI.br através do seu braço executivo 

NIC.br- Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, realizam aos usuários da Internet do 

Brasil, como por exemplo: 

1. Estudos, propostas e acompanhamento das práticas em uso de comércio eletrônico no 

Brasil; 

2. Divulgação de material educativo e orientativo do cert.br para conscientização e 

práticas de uso da rede, difusão de conteúdos específicos do Cgi.br nas mídias 

impressas, eletrônicas e digitais; 

3. Apresentação de Eventos (presenciais e on-line) dos nossos representados para o 

desenvolvimento da internet no Brasil; 

4. Participar ativamente das determinações do CGI.br nos Projetos de Lei que 

regulamentam o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os 

Crimes Cibernéticos e toda matéria que for de interesse do Cgi.br e a sociedade 

brasileira; 

5. Estimular as pesquisas nacionais que trazem indicadores sobre as disponibilidades e 
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uso da internet do Brasil. 

6. Instruir os setores de TI e técnicos de nossas entidades empresariais a tratar os 

incidentes de segurança através dos materiais desenvolvidos pelo CERT.br Centro de 

Estudos, Resposta e Tratamentos de Incidentes de Segurança no Brasil; 

7. Participar ativamente nos fóruns Nacionais e Internacionais de Governança da Internet 

no que me competir; 

 

Declaro também que não possuo nenhuma restrição prevista nas hipóteses de inelegibilidade 

previstas no inciso I do caput do art. I
o
 da Lei Complementam

0
 64/1990. 

Portanto, asseguro que tenho idoneidade moral e reputação ilibada, portanto, nada que me 

proíba de participar desse processo eleitoral.  

 

 

Atenciosamente 

Helio Cezar Donin Junior 

Ident. 07868655-7 

CPF 001.600.767
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