
ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE
COMBATE À PIRATARIA E DELITOS CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL,
OCORRIDA EM BRASÍLIA, AOS 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2.005

A Quarta Reunião Extraordinária do Conselho teve início com a presença do Ministro

de Estado da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos. Foram convidados a palestrarem na

reunião, sobre os problemas que a cidade de Foz do Iguaçu vem enfrentando com a

pirataria,  os  seguintes  representantes:  Secretaria  da  Receita  Federal,  representada

pelo Delegado – Chefe Dr. José Carlos Araújo; a Polícia Federal, representada pelo Dr.

Geraldo da Silva Pereira; a Polícia Rodoviária Federal, representada pelo Inspetor Jair

Vidal, e o Deputado Federal, Dr. Dilto Vitorassi, representando a Prefeitura daquela

cidade.

Primeiramente, houve a apresentação do Dr. José Carlos Araújo (SRF), e, em seguida,

foi  dada a palavra ao  Dr.  Geraldo  da Silva Pereira  (DPF).  Nas explanações foram

apresentados os trabalhos feitos por aquelas instituições e foi dito por ambos sobre a

escassez de pessoal para atuar naquela área. Após as apresentações, houve debates

e discussões.

A segunda parte da reunião, contou com a participação do Deputado Federal,  Dilto

Vitorassi, que discursou a respeito dos problemas enfrentados pela administração de

Foz do Iguaçu, em relação ao contrabando, à pirataria e ao desemprego acarretado

pela política de repressão adotada pelo Governo. Dada a palavra ao Inspetor Vidal

(DPRF),  este  relatou  sobre  os  problemas  de  Foz.  Após  as  explanações,  alguns

conselheiros, fizeram suas perguntas.



Em seguida, foi dada a palavra ao Secretário Nacional de Segurança Pública, Dr. Luiz

Fernando Corrêa, que apresentou as ações do Plano do CNCP, as quais a SENASP

poderá  atuar  efetivamente  e  colocou-se  à  disposição  do  Conselho.  Dando

prosseguimento,  o  Agente  de  Polícia  Federal,  lotado  na  SENASP,  o  Agente  José

Rubens Valentim, explicou sobre o SINEVEM (Sistema Nacional de Identificação de

Veículo em Movimento), sistema que identifica através de câmeras em pontos chaves

das estradas para a identificação de ilícitos por meio das placas dos veículos.  E em

seguida, o assessor do Dr. Luiz Fernando Corrêa, Senhor Odécio Rodrigues Carneiro,

expôs  sobre  o  INFOSEG  (Sistema  de  Integração  Nacional  de  Informação  de

Segurança Pública e Justiça), sistema de informação que interliga todos os órgãos de

segurança pública do país. Finalizando as apresentações, foram feitos os debates.

Encerrando os trabalhos do dia, Dr. Luiz Paulo, Presidente do Conselho agradeceu e

elogiou o excelente trabalho desencadeado pelos representantes de Foz do Iguaçu.

Passada a palavra ao Dr. Márcio Gonçalves, Secretário Executivo do Conselho, este

agradeceu a presença e o envolvimento de todos na luta contra a pirataria, dizendo

que o País tem experimentado importantes avanços nesta batalha.


