
PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERPARLAMENTAR 

ABC/Brasil – Parlamento de Timor Leste

Dili, 13 de agosto de 2019

Exmº  Sr
Ver.  Geraldo Rene Behlau Weber
DD. Presidente da Câmara 
Rua Mariana Michels Borges, nº 1115
Itapoá        SC

Senhor Presidente:

Conforme informado em visita ao Legislativo de Itapoá, está sendo implementado
o 1º Projeto de Cooperação Interparlamentar Internacional realizado pelo Brasil, através
da Agência Brasileira de Cooperação – ABC, órgão do Ministério das Relações Exteriores,
e  tenho a satisfação de comunicar que já  está  em funcionamento com dois  técnicos
Brasileiros trabalhando no Timor Leste.  Um deles da Câmara de Canoinhas - SC e o outro
oriundo da Câmara de Camaçari – BA.

Segue em anexo o inteiro teor do Termo de Cooperação BRA13008-S308, firmado
entre o Embaixador do Brasil em Dili e diversas autoridades Brasileiras, entre as quais a
Câmara de Canoinhas por ceder o coordenador do Projeto junto ao PNTL e a Abrascam –
Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais, responsável por representar
os demais parlamentos subnacionais Brasileiros junto ao Projeto de Cooperação Sul-Sul
do Itamaraty.

Também envio  em anexo o Ofício   nº  392,  do Secretário Geral  do Parlamento
Nacional de Timor Leste, pedindo o envio de mais cooperantes, conforme previsto no
projeto de cooperação acima citado.

Através deste intercede-se junto a Vossa Excelência e ao legislativo de Itapoá,
para participarem com a cessão de um técnico da área de Tecnologia da Comunicação e
Informação, para realizar esse importante trabalho de apoio a mais nova nação de língua
portuguesa do planeta, nossos irmãos na Asia. 

Esse povo simples e sofrido, vitima de genocídio, muito necessita da experiência
do Brasil para se autoafirmar e se autoadministrar com eficiência e eficácia. Registro que
a experiência em processo legislativo digital  e em divulgação on line das sessões da
Câmara e das Comissões Permanentes (e audiências públicas com participação aberta da
população) serão de grande valia para o setor de Audiovisual. Todo o Parlamento conta
com um quadro de cerca de 170 funcionários de carreira, dos quais dois no setor de
Audiovisual.
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Registro que haverá pedido oficial também da Abrascam / Agencia Brasileira de
Cooperação,  solicitando a viabilidade da participação do legislativo de Itapoá,  com a
cessão do técnico. Essa sessão seria com ônus dos vencimentos por conta do Legislativo
de  Itapoá,  correndo  todas  as  demais  despesas,  tais  como  diárias,  passagens,  seguro
saúde, etc, por conta de dotações do Governo Federal ou do Parlamento de Timor Leste,
tal como é praxe em toda a cooperação Brasileira. Estes ajustes podem constar de Termo
de  Cooperação  suplementar  ao   Projeto  BRA13008-S308,  a  ser  firmado  entre  o
Legislativo de Itapoá e o Governo Federal para a cessão onerosa do servidor.

Também o Brasil está auxiliando hoje na área da defensoria pública e o Conselho
Nacional de Justiça cederá técnicos e softwares para informatizar o processo judicial no
Timor Leste.

Contando com a vossa atenção, antecipadamente agradeço

                                                                                               
 José Luiz Lacowicz

Legislativo de Canoinhas - SC – Dili / Timor Leste

Anexo I – Ofício nº 392 do SG do PNTL
Anexo II -  Projeto BRA13008-S308


