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Nesta sétima Reunião Ordinária do Conselho, realizada no dia treze do mês de 
setembro, na sala 304 do Ministério da Justiça em Brasília, foi feito um breve 
comentário sobre a viagem do Dr. Marcio a Washington, ocasião em que fez uma 
apresentação do Conselho na sede da US Chambers. O Secretário-Executivo do 
Conselho, Dr. Márcio Gonçalves, disse que a criação do CNCP passou uma visão  
positiva ao governo Norte-Americano, demonstrando os trabalhos realizados no 
combate à pirataria no Brasil.  
 
Em seguida, passou-se para as discussões dos Grupos de trabalho - GTs, onde 
foram propostas alterações em determinadas ações. Seguindo à pauta, o Dr. 
Márcio Gonçalves sugeriu a análise de quatro novas solicitações para o Painel de 
Colaboradores, onde apenas uma foi aceita, sendo que os outros pedidos 
recusados teriam uma avaliação mais detalhada. 
 
Foi debatido também sobre a criação de uma Comissão Especial na Câmara dos 
Deputados para acompanhamento dos projetos de lei em trâmite na casa, com a 
temática “Propriedade Intelectual”. O Conselheiro Silvio de Souza da Câmara dos 
Deputados, disse que tanto os Deputados da Frente Parlamentar como os da CPI 
da Pirataria dariam apoio para a criação da referida Comissão.  
 
Um outro aspecto abordado pelo Secretário Executivo do Conselho, Dr. Márcio 
Gonçalves foi sobre sua visita ao Porto de Santos, onde representantes do Porto, 
sugeriram uma visita de todos os Conselheiros ao local para que conheçam a 
estrutura e o funcionamento do Porto.  
 
Dr. Márcio Gonçalves disse que foi consultado pelo prefeito da cidade de Foz do 
Iguaçu, Sr. Paulo propondo ao Conselho uma parceria, na tentativa de contornar os 
problemas sociais da região, entregando ao CNCP um projeto para criação de um 
Pólo Tecnológico. Continuando, Dr. Márcio Gonçalves registrou seu otimismo com 
relação ao processo do Sistema Geral de Preferência - SGP, visto que o governo 
norte-americano está com uma boa percepção de que o governo brasileiro vem se 
mobilizando e trabalhando de todas as formas para acabar ou diminuir 
drasticamente a pirataria no país. O representante do Itamaraty, Dr. Renato Gurgel, 
disse que os esforços que o Brasil está empreendendo estão sendo vistos de 
maneira positiva com chances de reverter o quadro. Após isso, a sessão foi 
encerrada. 
 
7º Reunião Ordinária do Conselho 
 

 O Secretário-Executivo do Conselho, Dr. Márcio Gonçalves discorreu a 
respeito da viagem a Washington, dizendo que o Conselho passou uma 
visão bastante positiva ao governo norte-americano; 

 



 Foram discutidas mais quatro novas solicitações para o Painel de 
Colaboradores, sendo aprovada apenas uma, e as restantes serão 
minuciosamente estudadas, para posterior aprovação; 

 
 O Secretário-Executivo fez um breve relato em sua visita ao Porto de Santos, 

ressaltando o interesse dos representantes daquele Porto nos trabalhos do 
Conselho; 

 
 Discutiu-se também sobre a criação de uma Comissão Especial na Câmara 

dos Deputados, para dar mais agilidade nos andamentos dos Projetos de  
Leis referentes à pirataria. 

 
 
 


