
OBJETIVOS E ATIVIDADES  

• O objetivo da Plenária Final foi possibilitar a consolidação e visualização das reflexões e 
contribuições do conjunto de todas as cinco trilhas, facultando aos participantes 
pronunciamentos relacionados com os temas reportados. 

• A Plenária Final não votou nenhum texto.

• Foram realizadas as seguintes atividades:

• Leitura do relatório sintético das trilhas elaborado pela Comissão de Sistematização 
e Relatores

• Apresentação da Deputada Luciana Santos e do Deputado Alessandro Molon

• Manifestações dos participantes 
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PROGRAMA

Parte I - Apresentação do relatório sintético das Trilhas

Parte II - Apresentações da Deputada Federal Luciana 
Santos e do Deputado Federal Alessandro Molon sobre 
temas relacionados ao fórum

Parte III – Manifestações dos participantes que desejaram 
comentar a respeito do conteúdo dos relatórios das trilhas e 
expor posicionamentos conjuntos das organizações 
presentes
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APRESENTAÇÃO  DA
DEPUTADA FEDERAL LUCIANA SANTOS   

• Relatou que faz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
do Congresso Nacional e de subcomissão que trata do financiamento de mídias 
alternativas.

• Participa ativamente da luta pela aprovação do Marco Civil da Internet e para retirar da 
pauta a Lei Azeredo no Congresso.

• Ressaltou a importância da comunicação ser vista como uma política de Estado e do 
debate sobre a Internet proporcionado pelo Fórum.

• Há um trabalho na subcomissão para a proposição de um projeto de lei sobre o 
financiamento de mídias alternativas. Também será propositiva aos Ministérios para que 
criem programas de políticas públicas e incentivem  o fortalecimento de conteúdo para 
produção e financiamento das mídias alternativas e a estrutura para que possam se 
desenvolver.
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APRESENTAÇÃO DO 
DEPUTADO FEDERAL ALESSANDRO MOLON    
• O Relator do Marco Civil da Internet ressaltou o parecer do Projeto de Lei apresentado 
no dia 04 de julho de 2012 e o processo de construção da  proposta que envolveu 
consultas e audiências públicas presenciais e virtuais.

• Apontou que torce para que esse modelo de construção de projeto de lei (com 
contribuições dos diversos setores da sociedade) se torne exemplo para que outros 
Parlamentares o utilizem.

• Resumiu e apresentou as principais modificações no seguintes pontos do Marco Civil da 
Internet: 
 a) Liberdade de Expressão

b) Neutralidade de Rede
c) Privacidade do Usuário
d) Guarda de Registros - Logs
e) Responsabilidade Civil de Terceiros
 f) Atuação do Poder Público
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DOCUMENTOS ORIUNDOS DO FÓRUM 

I – CARTA DE OLINDA EM DEFESA DO MARCO CIVIL 
DA INTERNET 

Entregue ao Deputado Alessandro Molon pedindo a 
imediata aprovação do Marco Civil da Internet  e criticando 
alguns pontos do parecer feito pelo Deputado sobre o 
Projeto de Lei.
   

• Disponível em: http://www.peticaopublica.com.br/?pi=olinda    
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DOCUMENTOS ORIUNDOS DO FÓRUM 

II – CARTA DA CULTURA PARA O II FÓRUM DA 
INTERNET  

Apresenta propostas para a Cultura em relação a Internet, 
ressaltando a importância do acesso à Internet e o estímulo 
ao uso desta como plataforma fundamental para a 
potencialização das culturas que se desenvolvem no Brasil. 
   

 Disponível em: https://dl.dropbox.com/u/16960648/CartaCulturaInternet.pdf
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DOCUMENTOS ORIUNDOS DO FÓRUM 

III – CARTA QUADRO CRÍTICO NAS POLÍTICAS DE 
COMUNICAÇÃO E CULTURA DIGITAL É RESULTADO 
DAS OPÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

Carta aberta em que  são questionadas as políticas do 
Governo Dilma Rousseff para comunicação e cultura digital. 
Assinada por diversas entidades.  

• Disponível em: 
http://campanhabandalarga.org.br/index.php/2012/07/05/campanha-e-outras-entidades-da-sociedade-civil-apresentam-carta-no-ii-forum-da-internet/
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MANIFESTAÇÕES DOS PARTICIPANTES  

I – CORREÇÕES AO RELATÓRIO SINTÉTICO DAS 
TRILHAS APRESENTADO NA PLENÁRIA FINAL 

- Trilha 1 - Garantia de Direitos na Rede e Marco Civil da Internet

• Adicionar a importância  da transparência dos processos judiciais sobre remoção de 
conteúdo na Internet. Os empresários deveriam publicar mais, com uma política de 
transparência e que o CGI também deve publicar dados sobre o tema.

• A opinião sobre a neutralidade de rede do setor empresarial no relatório apresenta apenas 
a posição de um ator. Diversas entidades empresárias são favoráveis a neutralidade. 

-Trilha 2- Propriedade Intelectual na Rede

• Apesar de apenas o exemplo da distribuição de músicas ter sido adicionado no relatório , 
podem ser dados outros exemplos como o mercado de Gays. Mercado recente e  com 
expansão favorecida pela internet, servindo de base para como fazer novos modelos de 
negócios e aplicar em outras áreas.
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MANIFESTAÇÕES DOS PARTICIPANTES  

I – CORREÇÕES AO RELATÓRIO SINTÉTICO DAS 
TRILHAS APRESENTADO NA PLENÁRIA FINAL 

- Trilha 3 - Banda Larga no Brasil e Inclusão Digital: O que fazer?

• Oficina impedidamente cancelada. 

• O Programa Nacional de Banda Larga está no Ministério das Comunicações ( no relatório 
sintético aparecia Ministério da Cultura). 

-Trilha 4 - Como Estimular Conteúdos e Plataformas Nacionais na Rede Mundial

• Adicionar ao relatório sintético a proposta de política pública para formação de pólos na 
inclusão digital.

• Foi apontado que órgão para julgar com maior celeridade a questão da internet  não foi um 
consenso porque não foi explicado como seria sua abrangência e legalidade. Isso não 
significa que haveria uma celeridade no processo de julgamento
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MANIFESTAÇÕES DOS PARTICIPANTES  

I – CORREÇÕES AO RELATÓRIO SINTÉTICO DAS 
TRILHAS APRESENTADO NA PLENÁRIA FINAL 

-Trilha 4 - Como Estimular Conteúdos e Plataformas Nacionais na Rede Mundial

• Adicionar ao relatório sintético a proposta de plataformas de software e desenvolvimento 
de redes. Hospedagem de trabalhos.

 - Trilha 5 - Governança Global da Internet

• Escrever corretamente o termo GTDLs (General Top Level Domain) e especificar que é 
o .com (domínios).

• Especificar que "não" há consulta pública para termos de domínio de língua portuguesa 
junto da comunidade brasileira. 
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MANIFESTAÇÕES DOS PARTICIPANTES  

II – LOCAL DO III FÓRUM DA INTERNET (2013)

• Proposta de escolher a Região Norte do Brasil como sede do próximo Fórum.

III – PROPOSTAS

• o CGI.br poderia abrir uma consulta pública sobre termos de interesse para o registro de 
novos GTDLs língua portuguesa. 

• Organização da Sociedade Civil para garantir que a Internet seja garantida como direito e 
não como mercadoria. 

• Desenvolvimento de recursos educacionais abertos. 

.
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MANIFESTAÇÕES DOS PARTICIPANTES  

IV – TEMAS QUE PODERIAM TER SIDO MELHOR DISCUTIDOS NO FÓRUM 

• Políticas Públicas de Telecentros e Inclusão Digital.

• Programa Nacional de Banda Larga.

• Políticas públicas para pequenos provedores. 

• Propostas de inclusão digital do professor, especialmente no Ensino Fundamental e 
Médio.
.
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