
ATA  RESUMIDA  DA  DÉCIMA  QUINTA  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DO 
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA E DELITOS CONTRA 
A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, na sala 304 
do Ministério da Justiça, em Brasília, no Distrito Federal, reuniu-se em sessão 
ordinária  o  Conselho  Nacional  de  Combate  à  Pirataria  e  Delitos  Contra  a 
Propriedade Intelectual – CNCP.

O  Sr.  Secretário-Executivo  do  CNCP  distribuiu  aos  aos  Srs.  Conselheiros 
relatório das principais atividades nas quais a SE-CNCP esteve envolvida de 
janeiro a agosto de 2007. 

Foram  ratificadas,  por  unanimidade,  as  Resoluções  ad  referendum 
apresentadas em plenário, sobre os seguintes assuntos: a) apoio ao seminário 
realizado pela Receita Federal do Brasil, por meio da Divisão de Repressão ao 
Contrabando, ao Descaminho e à Pirataria (DIREP), em Foz do Iguaçu/PR, no 
dia  23 de maio  de 2007;  b)  apoio institucional  ao seminário  realizado pela 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), no período de 26 a 28 
de agosto de 2007, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; e c) apoio institucional ao 
curso organizado pela SE-CNCP, em parceria com a Associação Brasileira das 
Empresas de Software (ABES), a Associação Antipirataria Cinema e Música 
(APCM)  e  o  Grupo  de  Proteção  à  Marca  (BPG),  em  face  de  demanda 
encaminhada pela titular  da Delegacia de Defraudações da Polícia  Civil  do 
Distrito Federal, Dra. Vera Lúcia da Silva. 

Deliberou-se pelo aperfeiçoamento do Regimento Interno do CNCP conforme 
propostas encaminhadas pela SE-CNCP.

Decidiu-se pelo  apoio  institucional  ao programa de capacitação de agentes 
públicos  proposto  pela  Associação  Brasileira  das  Empresas  de  Software  - 
ABES,  com  a  participação  da  Associação  Antipirataria  Cinema  e  Música 
(APCM). 

Foi  aprovado,  também,  o  apoio  institucional  à  Campanha  Blumenau  sem 
pirataria, cujo lançamento se daria ainda no mês de setembro, na cidade de 
Blumenau/SC,  com  o  objetivo  principal  de  mobilizar  entidades  públicas  e 
privadas para o enfrentamento da pirataria naquela cidade, tornando-a primeira 
do Brasil totalmente livre do problema. 

Esgotados os  assuntos  do  dia,  o  Sr.  Presidente  agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a sessão.


