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COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRI) 

15.03.2022 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Paulo Lula Fiorilo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - (Inaudível.) ... de 

Relações Internacionais da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Faço agora a 

chamada nominal de cada deputado ou deputada membro desta comissão, que devem 

responder confirmando sua presença verbalmente. Deputado Barros Munhoz (Pausa.) 

Deputada Maria Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputada. 

Deputado Wellington Moura, nessa reunião representado pelo suplente, deputado 

Sebastião Santos. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Presente, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado. 

Deputado Murilo Felix (Pausa.) Deputado Delegado Olim (Pausa.) Deputado Professor 

Walter Vicioni. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Presente, sua Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado 

Walter Vicioni. Deputado Alex de Madureira. (Pausa.) Alex, está me ouvindo? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PL - Presente, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado. 

Queria também registrar aqui o deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, 

deputado Barros. Deputado Paulo Corrêa Júnior ainda não entrou. Bom, solicito à 

secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Pela ordem, podemos pedir 

dispensa da leitura da Ata? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. Havendo acordo do líder, aprovada a Ata da reunião anterior. Nós 

temos três itens aqui. Eu queria pedir para o Professor Walter, se ele estiver aí, a pauta, 

que são os requerimentos (Vozes sobrepostas.) Por favor, eu passo ao senhor, deputado, 

para a leitura dos requerimentos e aprovação. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Bom, Item 1. Requerimento 

do CRI, da Comissão de Relações Internacionais, nº 01/2022 de autoria do deputado 

Paulo Fiorilo. Requer nos termos regimentais que seja deliberada a aprovação de convite 

a ser formulado ao Exmo. Sr. Yves Teyssier d’Orfeuil, digníssimo cônsul-geral da França 

em São Paulo, para participar de reunião com esta comissão. 

Item 2. Requerimento CRI nº 2/2022 da autoria do deputado Paulo Fiorilo. Requer 

nos termos regimentais que seja deliberada a aprovação de convite a ser formulado ao Sr. 

Domenico Fornara, digníssimo cônsul-geral da Itália em São Paulo, para participar de 

reunião com esta comissão. Entra o terceiro? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Por favor, se o senhor 

puder formular, o terceiro é o cônsul-geral da Ucrânia. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Então, seria o requerimento, 

provavelmente pela ordem, CRI nº 03/2022, de autoria do deputado Paulo Fiorilo, que 

requer nos termos regimentais que seja deliberada a aprovação do convite a ser formulado 
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ao excelentíssimo senhor, que ainda não sei o nome dele, mas é embaixador da Ucrânia, 

cônsul da Ucrânia aqui em São Paulo, para participar de reunião com esta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor pode colocar 

a votos, deputado. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Se estiverem de acordo todos 

os deputados, em discussão. Se houver acordo, fiquem como estão. (Pausa.) Aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, 

deputado Walter. Então, agradeço aqui. Eu quero comunicar a presença, agora, para a 

gente ter início, do secretário executivo de Relações Internacionais, embaixador Affonso 

Massot. Obrigado, embaixador.  

Quero também anunciar a presença do subsecretário de Relações Internacionais, Sr. 

Andrei Pereira Brito. Obrigado. Do cônsul-geral da Argentina em São Paulo, Exmo. 

Embaixador Luis Maria Kreckler. Obrigado, embaixador. Do cônsul-adjunto Diego 

Castilhone - o Diego está plugado já com a gente? Eu não o vi -, que é do Departamento 

Político. E cônsul-adjunto Pedro Gentico, do Departamento Econômico e Comercial, que 

eu vi que está aqui com a gente. 

O presidente da Alesp infelizmente não pôde participar hoje da nossa reunião. Ele 

está se recuperando de uma dengue, mas em breve deve estar aqui com a gente. Então, eu 

queria passar a palavra ao secretário Affonso Massot, secretário executivo. Afonso com 

a palavra para fazer a saudação aqui ao cônsul argentino, o embaixador Luis Kreckler. 

 

O SR. AFFONSO MASSOT - Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer poder 

cumprimentar novamente o presidente da Comissão de Relações Internacionais da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nosso amigo, o deputado Paulo Fiorilo, 

em nome de quem cumprimento os demais deputados e deputadas, membros desta 

comissão, que nos prestigiam com a sua presença.  

Cumprimento também o embaixador Luiz Maria Kreckler, cônsul-geral da 

Argentina em São Paulo, que esteve conosco recentemente no Palácio dos Bandeirantes, 

na companhia do deputado Paulo Fiorilo. É um grande prazer reencontrá-los virtual ou 

presencialmente. 



Tikinet Ltda. 

O relacionamento entre o Brasil e a Argentina é desde sempre uma fraterna e 

reciprocamente necessária parceria estratégica. Compartilhamos também profundos laços 

históricos, culturais e comerciais. Como costumo dizer, toda parceria estratégica com o 

Brasil passa necessariamente pelo estado de São Paulo.  

Prova disso é a expressiva participação do estado no comércio bilateral entre Brasil 

e Argentina. Dos 16 bilhões de dólares de volume de comércio - isso são dados de 2020 

-, São Paulo é responsável por um terço do total. Em se tratando das exportações, São 

Paulo representa 44% dos mais de oito bilhões em produtos exportados pelo Brasil para 

aquele mercado.  

Por compreendermos esta relevância, já recebemos diversas vezes representantes 

do governo nacional e províncias do país irmão e estaremos sempre dispostos a 

intensificar o diálogo em torno desta colaboração. O estado de São Paulo recebe muitos 

turistas argentinos a passeio ou a negócios, e a recíproca também é verdadeira: centros 

turísticos argentinos recebem todos os anos um grande volume de visitantes paulistas. 

Este é um segmento que deve ser incentivado para que se explore todo o potencial 

oferecido pelo cenário pós-pandemia, que esperamos que chegue em breve. As empresas 

argentinas localizadas aqui têm contribuído para a diversificação da nossa economia. 

Estaremos sempre dispostos a recebê-los e a incentivar a ida de empresas paulistas àquele 

mercado.  

Eu, agora, aproveito para sugerir vivamente ao embaixador Kreckler que convide 

empresários argentinos a realizarem missão de negócios a São Paulo. A Invest São Paulo 

poderá ser uma grande aliada para a organização de um evento dessa natureza, e sem 

dúvida contribuiria ainda mais para dinamizar a relação comercial bilateral. 

Em um segundo momento, poderíamos também reciprocar, organizando uma 

missão de empresários paulistas à Argentina. Na semana passada, o governador João 

Doria anunciou o relaxamento de medidas sanitárias, pois tivemos uma melhora 

significativa das ocupações em hospitais. Assim, esperamos que muito em breve, ao 

superarmos a pandemia, tenhamos ainda maior intercâmbio de turistas e empresários.  

Em nome da Secretaria de Relações Internacionais, novamente agradeço o convite 

para participar da reunião desta comissão, que tem cumprido com maestria a sua 

importante tarefa de pensar e contribuir para o relacionamento vibrante e estreito entre o 

Legislativo Paulista, o governo do estado e os parceiros internacionais de São Paulo. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Quero agradecer aqui 

as palavras do embaixador Afonso Massot, em nome do governo do estado, e passar a 

palavra, então, ao cônsul argentino Dr. Luis… embaixador Luis Kreckler. E os deputados 

que quiserem fazer uso da palavra em seguida à exposição do embaixador, nosso cônsul 

aqui da Argentina, inscrevam-se pelo chat. E a gente começa, então, a ouvir o nosso 

cônsul aqui da Argentina, o embaixador Luis Kreckler. Por favor, Luis Maria Kreckler. 

 

O SR. LUIS KRECKLER - Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, 

presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados Paulo 

Fiorilo, grande amigo, realmente uma pessoa que colaborou muito desde minha chegada 

aqui em São Paulo faz três meses atrás. Também quero agradecer ao embaixador Affonso 

Massot também pela sua colaboração.  

E para mim é uma honra estar hoje aqui falando à comissão de (Inaudível.), porque 

eu acho que esse exercício de intercâmbio de opiniões entre o corpo consulado, o corpo 

diplomático e a Câmara dos Deputados é importante, porque dessa maneira a gente tem 

uma interação muito mais profunda com os diferentes deputados, que são 95 - eu acho -, 

mas que representam 645 municípios do estado de São Paulo. 

Dessa maneira, é muito mais fácil para a gente chegar a… Vamos chamar o São 

Paulo profundo, que às vezes é muito difícil de poder conhecer pelo tempo de trabalho 

que tem que estar aqui na Capital de São Paulo e em outras jurisdições em outros estados 

que a gente representa.  

Enquanto a esse exercício que a gente está praticando hoje, gostaria mais que fosse 

mais um exercício interativo entre os deputados e eu, como representante do governo 

argentino aqui de São Paulo, porque isso é mais ágil e mais fácil de intercambiar opiniões 

a respeito do trabalho que eu e o consulado da Argentina aqui em São Paulo temos que 

fazer no futuro. 

Em realidade, eu tenho um trabalho muito intenso aqui em São Paulo. Como disse 

Affonso Massot, temos missões empresárias já presenciais aqui, diria eu, diariamente 

também, não somente de empresários de Buenos Aires, mas das diferentes províncias. 

Não somente missões setoriais, mas também missões multissetoriais, para aprofundar o 

comércio entre São Paulo e Argentina, o turismo, a cultura, a política e os investimentos 

entre ambas as partes. 

Então, esse relacionamento é muito intenso. Eu vejo que era muito mais intenso de 

quando eu fui embaixador em Brasília. Desde 2011 até 2015, estamos vendo um aumento 
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entre a parceria argentina e paulistana e de São Paulo até agora. Logicamente, a pandemia 

fez com que essa relação se estancasse um pouco, mas para que vocês tenham uma ideia, 

São Paulo - como o embaixador Massot disse antes - significa um terço do comércio do 

Brasil com a Argentina e 47% do turismo que vai à Argentina procede de São Paulo. 

A gente está reiniciando agora até o mês de junho, não somente com Buenos Aires, 

mas também com Bariloche, com Salta, com Tucumã, com o Mendonça. E estamos 

esperando também novos voos de conexão que estão vindo de outros países que fazem 

escala em São Paulo, como é o caso da Etiópia, né? Tatarelas, Canadá, e não sei se estou 

esquecendo-me de alguma, mas das linhas aéreas que estão vindo para São Paulo, mas 

estão continuando o voo para Buenos Aires. 

Enfim, eu teria que… eu que me tocou morar de pequeno aqui no Brasil, por isso 

eu falo português. Não é que eu aprendi português em quatro meses, eu fui ao colégio 

aqui no Brasil, eu fiz vestibular no Brasil, então, conheço muito bem esse País. E eu morei 

aqui em uma época muito difícil, que era na época das ditaduras em ambos os governos.  

A democracia tem logicamente feito muitos governos democráticos que 

(Inaudível.) governo de Sarney e o governo de Alfonsín, na Argentina, começou uma 

nova etapa do relacionamento e, logicamente, com os avanços do Mercosul, Argentina e 

o Brasil, especialmente São Paulo, somos um matrimônio indivisível, matrimônio para 

sempre. 

E isso temos que ter em conta todos os dias, que a gente faz o comércio entre os 

dois países e a importância dos investimentos mútuos que estamos tendo são muito 

importantes. Então, eu acho, Sr. Presidente, que seria bom eu deixar os deputados 

intercambiar opiniões comigo e com Argentina.  

Nesse caso, a minha representação, porque eu gostaria também de saber das 

opiniões dos deputados que representam diferentes regiões do estado de São Paulo, 

porque também a gente tem uma colônia argentina nacionalmente aqui na cidade, mas 

também no interior de São Paulo morando. 

Temos ao redor de 73 mil argentinos morando no Brasil. Logicamente, esses 

argentinos são aqueles que estão registrados com as autoridades brasileiras federais que 

estão morando na Argentina, mas a gente calcula aqui uns 40% moram aqui no estado de 

São Paulo. Então, deixo a palavra, Sr. Presidente, para os Srs. Deputados fazerem as 

perguntas que considerem pertinentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Eu que agradeço, 

embaixador Luis Maria Kreckler. E eu vou aproveitar a deixa, até porque o senhor mesmo 

disse da importância de conhecer São Paulo mais profundamente. Eu queria perguntar 

aqui já a três deputados, o deputado Sebastião, a deputada Maria Lúcia e o deputado Alex, 

que são deputados de regiões do interior do estado, se um dos três gostaria já de começar 

aqui. 

Deputado Sebastião me parece que tem interesse já em fazer alguma questão… 

Maria Lúcia então, por favor. Vamos começar com a deputada Maria Lúcia Amary, uma 

das deputadas mais importantes dessa Assembleia, que preside o Conselho de Ética. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Obrigada. Bom, boa tarde. Prazer 

estar novamente nessa reunião. Quero cumprimentar o deputado Paulo Fiorilo pela sua 

agilidade por ter mantido essas reuniões importantes com os cônsules, os embaixadores 

dos países, para estreitar relações e, enfim, para fazer o nosso papel de fazer a ponte da 

Assembleia Legislativa de São Paulo com os países de todos os nossos continentes. 

Eu aqui represento a região metropolitana de Sorocaba. Sou deputada estadual há 

cinco mandatos e tenho participado ativamente das sessões em que nós conversamos com 

outros países para ver onde nós podemos ter um ponto comum para que se concilie. 

Queria cumprimentar o cônsul Affonso, queria cumprimentar o embaixador Luis 

Maria Kreckler e dizer: o Brasil é um grande parceiro da Argentina em vários 

seguimentos, e é importante que nós possamos fazer um intercâmbio tanto cultural quanto 

nacional, quanto a questão de turismo.  

E a Argentina possui uma política e uma economia fortemente correlacionada com 

o nosso País, com o Brasil. E dentre todas essas diferenças que os dois países têm, é 

importante nós enfatizarmos a questão da relevância econômica que um representa para 

o outro. São países vizinhos, né? E preocupados com o que nós podemos fazer à interface 

entre os países.  

Eu acredito que nós aqui, como deputados, estamos aqui nessas reuniões 

fortalecendo essas parcerias, com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, com todos os deputados que a compõe, que eu também aproveito cumprimentar, 

mas eu quero lembrar ao Sr. Cônsul, o Sr. Embaixador, que aqui na cidade de Sorocaba, 

essa é a região metropolitana do sudoeste paulista, nós temos um parque tecnológico 

bastante importante porque é um espaço importante que nós temos aqui na nossa cidade. 
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Quero fazer um convite especial para que os senhores possam nos visitar e conhecer 

todas as disponibilidades existentes dentro desse parque tecnológico. É um espaço para 

empresas, para universidades, para institutos estabelecerem laboratórios de pesquisa, 

desenvolverem novos produtos, novos projetos, novos serviços.  

E essas instalações estão em mais de um milhão e oitocentos metros 

estrategicamente organizadas dentro do espaço de uma rodovia da Castelo Branco. É um 

espaço extremamente importante, onde se desenvolvem várias atividades, inclusive de 

pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e com projetos também de ensino em 

universidades, né? Instituições de ensino superior. E também são áreas estratégicas para 

futuros projetos. 

Então eu gostaria de colocar a nossa Região Metropolitana de Sorocaba e o parque 

tecnológico à disposição, para ver onde nós podemos fazer, em vários seguimentos, esse 

intercâmbio entre o Brasil e entre a Argentina. Nós somos países vizinhos e nós estamos 

em um momento bastante importante pós-pandemia, para que nós possamos estreitar 

esses laços e avançar ainda mais. Boa tarde a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputada 

Maria Lúcia. Eu vou passar para outros deputados, depois volto a palavra ao embaixador 

Dr. Luis Maria Kreckler. Pergunto ao deputado Barros Munhoz se gostaria de fazer aqui 

uma fala sobre a questão, principalmente, do interior, que o cônsul se mostrou muito 

interessado. Barros Munhoz, nosso deputado aqui da comissão, por favor, com a palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Bem, nobre presidente, na verdade, eu estou 

aqui cumprindo a minha função de estar presente, mas com outros compromissos 

acontecendo simultaneamente. Então não vou me estender. Eu só quero dizer da minha 

alegria de poder cumprimentar aqui o cônsul argentino e de poder parabenizar esse povo 

irmão, esse povo fraterno, esse povo querido.  

Tive o ensejo de visitar a Argentina mais de uma vez, e me considero feliz por isso. 

País fantástico, extraordinário, nosso irmão... Enfim, não dá para descrever. Nós temos 

muito em comum e muita coisa a fazer juntos. Nós temos um intercâmbio grande aí na 

área de agronegócio. Temos muito intercâmbio nessa área realmente.  

Temos muito espaço para uma participação cada vez mais efetiva dos argentinos 

nos nossos negócios e dos brasileiros nos negócios argentinos. Que Deus abençoe sempre 
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a nossa união e parabéns, presidente, por essa sua perseverança, pelo seu modo de ser, de 

dar a esta comissão um papel de como ela tem e deve ter sempre. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado 

Barros. Consulto o deputado Walter Vicioni, que tem uma experiência na área de 

educação, se gostaria de colocar alguma questão ao cônsul argentino. Professor Walter.  

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Apenas complementar a 

ideia da nossa deputada Amary, né? Eu acho que entre o Brasil e a Argentina a gente 

poderia ter um intercâmbio muito forte no campo da formação profissional, da 

qualificação profissional, até como disse o nosso excelente deputado Barros Munhoz, a 

gente tem um futuro na América que é um futuro juntos, né? Temos que construir juntos 

esse futuro, né? 

 Eu não sei se a globalização vai ter continuidade depois dessa guerra lá na Europa, 

se isso vai ser alguma coisa que vai estar sempre presente, mas acredito que aqui na 

América do Sul, argentinos e brasileiros possam construir um país e que dê as 

oportunidades aos jovens de qualificação profissional para uma indústria mais produtiva, 

mais ativa, e eu tenho quase certeza de que nós não temos nada nessa área com a 

Argentina. 

O Senai, por exemplo, conseguiu... Nós tivemos muita ligação com a Colômbia, no 

Sena, o Inces, acho que na Venezuela, no Chile já não existe mais, mas eu acho que há 

muito que a gente possa fazer juntos, né? É um campo profícuo, grande, de cooperação 

internacional no campo da qualificação profissional, da formação profissional. É isso que 

eu penso. 

Acho que a Argentina pode nos ensinar muita coisa mesmo no agronegócio. E nós 

podemos também os ajudar a... Enfim, a gente fazer essa troca, né? Que quanto mais a 

gente dividir os nossos sistemas de conhecimento, de ensino, de educação, os meios de 

formação profissional, melhor será para construção desse futuro.  

Era essa a complementação, na linha da deputada, que propôs um vasto campo de 

cooperação lá na região de Sorocaba, e eu acho, acredito que o estado todo está aberto 

para isso, né? Muito obrigado. Era só isso. Muito obrigado, cônsul, e eu espero voltar 

sempre à Argentina, esse país maravilhoso, estar sempre lá, que nos últimos tempos a 

gente foi impedido aí pela pandemia da covid. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado 

Professor Walter. Eu consulto se mais algum deputado... Deputado Alex, deputado 

Sebastião? Eu gostaria de colocar uma questão ao cônsul, ao embaixador Dr. Luis Maria 

Kreckler. Na realidade, são duas. O embaixador Afonso Massot falou da importância de 

promover encontros entre empresários brasileiros na Argentina e dos empresários 

argentinos aqui no Brasil. 

Queria reforçar essa ideia, pensando inclusive naquilo que apresentou aqui a 

deputada Maria Lúcia, de conhecer algumas regiões do estado de São Paulo que talvez 

pudessem atrair investimento argentino diante da vocação que essas regiões têm.  

Aqui a gente tem deputados que atuam em regiões de grandes rios, com pescas 

esportivas, com agricultura familiar, mas também com o agronegócio, como a gente tem 

deputados, como a deputada Maria Lúcia disse, do parque tecnológico. A gente tem lá 

em Sorocaba... O Alex, que não fez ainda a sua fala, é de Piracicaba, também tem uma 

referência grande que está aqui próximo ao estado.  

Então, uma coisa é essa, e eu acho que podia tentar ver como é que materializa. Eu 

percebo no senhor uma atividade intensa trazendo governadores das províncias, trazendo 

empresários - tive a oportunidade de participar do almoço com o então governador de 

Buenos Aires, com vários empresários brasileiros na Fiesp - e eu acho que esse poderia 

ser um caminho importante para que a Argentina pudesse também conhecer com 

profundidade o estado de São Paulo. 

A segunda questão diz respeito à conversa que tivemos lá, o secretário Júlio Serson 

e o secretário Massot, sobre as parcerias culturais.  Talvez o senhor pudesse falar um 

pouco aqui para os outros deputados, quem sabe a gente não pensar parceria culturais para 

o interior do estado. Levando o tango, levando a gastronomia Argentina pare regiões do 

estado de São Paulo e vice-versa.  

As regiões do estado, também, quem sabe não podem levar a sua cultura e 

gastronomia para a Argentina, trocando experiências. Então queria colocar também essas 

duas questões para o senhor. Não tendo outras perguntas, eu devolvo, então, a palavra ao 

embaixador Dr. Luis Maria Kreckler. 

 

O SR. LUIS KRECKLER - Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer 

a Maria Lúcia e o deputado Barros pelas suas intervenções. Primeiro, eu acho que o 

Parque Tecnológico de Sorocaba é uma coisa bastante importante para intercambiar, não 

somente em investimentos, mas também em cooperação tecnológica.  
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Então, eu tinha pensado (Inaudível.) fazer uma viagem para a região, mas eu acho 

também, Sr. Presidente, que seria muito interessante formar um grupo de cônsules-

gerais, especialmente vizinhos da América Latina, para que façamos uma viagem, uma 

visita juntos. Poder aproveitar muito mais. Eu acho que o todo vai ser mais que a soma 

das partes. 

Eu acho que uma viagem de cônsules-gerais a diferentes regiões, como pode ser a 

inauguração da viagem a Sorocaba por representantes dos consulados-gerais da América 

do Sul, seria um passo importante para começar a trabalhar nesse estilo. Não somente a 

Argentina, também o Uruguai, Paraguai, Tigre, Bolívia, Peru, o resto dos países. Eu acho 

que, através da diplomacia parlamentária que vocês exercem na Comissão de Relações 

Internacionais, seria um bom passo. 

 Essa é uma nova metodologia que eu proponho. Logicamente, a gente representa 

nosso país aqui especialmente ante o Poder Executivo, mas, estando aqui o embaixador 

Affonso Massot, é importante também fazer essa proposta. Com respeito às parcerias, 

desde que eu estou aqui, com a pandemia temos tido três visitas de governadores.  

No mês, agora, de abril tem duas visitas de governadores. Todas essas visitas são 

com empresários, algumas delas é para participação de feiras, de exposições aqui em São 

Paulo com, logicamente (Inaudível.) institucionais das províncias e da Argentina, e por 

isso o que a gente falou sobre as parcerias culturais, é uma coisa muito importante.  

É importante por quê? Porque se a gente vai se referir ao problema que hoje estamos 

tendo na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, é a questão do turismo. Logicamente, vamos 

ver um incremento muito grande do turismo aqui perto entre os países vizinhos. A gente 

vai estar muito com receio de viajar longe para a Europa, não somente pela pandemia, 

mas também pela situação internacional nesse momento.  

E a gente tem que aproveitar muito mais essa conjuntura aqui. Uma conjuntura 

infeliz logicamente, mas tem que aproveitar no sentido de promover mais os nossos países 

mutuamente. Nessa questão, a ideia minha era fazer aqui em São Paulo, não somente na 

Capital, mas também em outras grandes cidades de São Paulo, atividades de promoção 

do meu país, da Argentina, das províncias argentinas, do turismo argentino, da 

gastronomia argentina, da cultura argentina, da educação argentina, da moda, das 

indústrias culturais nossas.  

Eu acho que isso vai ser importante para intensificar a relação, não somente da 

cidade de São Paulo e Buenos Aires, mas também de outras regiões nossas com o estado 

de São Paulo. Essa é uma ideia que eu tenho conversado com o Sr. Presidente, com o Sr. 
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Embaixador Affonso Massot, com o Sr. Secretário de Relações Internacionais do Estado 

de São Paulo, e é uma ideia que temos que começar a trabalhar nisso, né?  

A ideia é poder ter alguns espaços nas diferentes cidades para mostrar nosso país e 

a gente fazer por reciprocidade a mesma questão nas diferentes cidades no nosso país na 

Argentina. (Inaudível.) espaços públicos para poder difundir não somente a cultura, mas 

também o turismo, a educação e a cooperação tecnológica à qual a gente pode chegar.  

Muito obrigado, Sr. Presidente, por me permitir fazer essa proposta e também eu 

acho que essa reunião de hoje serve para poder implementar essa proposta que eu estou 

fazendo para os senhores deputados, de começar com Sorocaba, fazendo uma visita 

regional de cônsules-gerais para intensificar a relação. E agradecer também ao Serson 

também, que sempre está acompanhando o estado de São Paulo nessas iniciativas 

importantes. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, Dr. 

Luis Maria Kreckler. A gente acaba de receber aqui agora a presença do secretário Júlio 

Serson. Eu queria só aproveitar para a gente tentar amarrar. O embaixador Massot ouviu 

também, o Júlio acho que ouviu.  

Acho que a gente podia pensar, a partir da Secretaria de Relações Internacionais 

com a Secretaria de Desenvolvimento, essa visita. Talvez do Grulac, eu não sei, mas dos 

consulados da América Latina, por uma visita a Sorocaba e a outras regiões do estado, o 

que facilitaria.  

Minha sugestão é que a gente pudesse construir junto com a Secretaria de Relações 

Internacionais e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou de outras 

secretarias essa visita com os cônsules da América Latina para algumas regiões do estado. 

E a Assembleia e os deputados das regiões poderiam acompanhar essa visita dos 

cônsules. E a materialização dessa experiência cultural entre Brasil e Argentina, que eu 

acho que é importante.  

Então, eu vou, eu vou passar ao secretário Júlio, para que ele faça também aqui a 

sua saudação, e depois encaminhamos essas propostas junto aos deputados e à Secretaria 

de Relações Internacionais. Por favor, secretário Júlio Serson, prazer recebê-lo aqui na 

comissão. 

 

O SR. JÚLIO SERSON - Olá, deputado Paulo Fiorilo, é um prazer estar aqui, 

muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui presente. Quero cumprimentar o cônsul-
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geral da Argentina, Sr. Luis Kreckler, embaixador de carreira. Estamos muito bem 

representados aqui pelo embaixador Afonso Massot, nosso secretário executivo na 

Secretaria de Relações Internacionais.  

Peço desculpas antecipadamente por entrar um pouquinho mais tarde, mas nós 

estamos num período aqui do governo do estado, um período praticamente de transição, 

onde as demandas são muito grandes. Eu cumprimento todos os outros deputados aqui 

presentes, deputadas, na figura da deputada Maria Lúcia Amary. Um prazer estar com a 

senhora aqui, com os demais deputados.  

Desnecessário dizer, Paulo, em rápidas palavras, para não tomar o tempo de vocês, 

a importância do país, da nação argentina para o estado de São Paulo. Para nós, 

brasileiros, como cidadãos, para o estado de São Paulo, como negócios, empresas, 

intercâmbio comercial e - por que não dizer - intercâmbio cultural também.  

A Secretaria de Relações Internacionais, o governador João Doria e o vice-

governador Rodrigo Garcia sabem da importância do povo argentino, da nação argentina, 

nas relações pessoais e comerciais com esse País vizinho. Quero também dizer, cada vez 

mais eu tenho reiterado isso nas reuniões de secretariado aqui em São Paulo, da 

importância desta Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Legislativa. Eu não 

me canso de em todas as minhas apresentações...  

Coloco, Paulo, sem a sua autorização, mas coloco as nossas reuniões. Acredito que 

o Andrei esteja acompanhando também - o Andrei, que é responsável pelas apresentações 

- é minha orientação que ele coloque, para que eu possa falar dessas nossas reuniões com 

diversas nações importantes no globo terrestre. E esta Comissão de Relações 

Internacionais ou de Relações Exteriores é muito importante para o governo do estado e 

principalmente para nossa secretaria.  

Sem falsa modéstia, vocês valorizam muito a nossa atuação. A minha atuação, a do 

embaixador Massot, de toda a equipe da secretaria que tem na Comissão de Relações 

Internacionais ou de Relações Exteriores da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo um interlocutor à altura das nossas demandas, um interlocutor às vezes crítico, mas 

sempre apoiando as iniciativas corretas do governo do estado de São Paulo, do 

governador Doria e do governador Rodrigo Garcia. 

Quero aproveitar e deixar um abraço. Infelizmente parece que o nosso presidente, 

ouso dizer nosso Carlão Pignatari, está acometido de dengue, não está presente, e peço a 

vocês aí que têm contato praticamente diário com ele que deixem o meu abraço e os votos 

de pronta recuperação para o presidente Pignatari. 
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Grande abraço, embaixador Luis Kreckler. É um prazer estar com o senhor. Nós já 

estivemos juntos na Secretaria de Relações Internacionais, aliás, iniciativa do deputado 

Paulo Fiorilo, e esperamos estreitar cada vez mais os laços entre o estado de São Paulo e 

a nação argentina. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, secretário 

Júlio. Eu queria perguntar se mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra, não sei se o 

embaixador Massot... Se não, eu passo para o embaixador Luis Maria Kreckler para 

encerrar esta nossa reunião. Embaixador Massot, por favor, com a palavra. 

 

O SR. AFFONSO MASSOT - Brevissimamente, só para reiterar a importância, e 

o secretário Júlio acaba de mencionar isso, da Alesp. Porque a Assembleia Legislativa e 

os deputados têm uma capilaridade muito grande no estado de São Paulo e conhecem 

profundamente suas regiões.  

De modo que essa sua sugestão de que missões empresariais visitem o interior do 

estado de São Paulo, que, creio, posso falar também em nome do secretário Serson, é uma 

sugestão excelente, deveria ser organizada, e a secretaria está aqui totalmente à disposição 

de comum acordo com a Assembleia.  

Localizando, enfim, por exemplo, em Sorocaba o que é mais importante, ou em 

qualquer outra região. E na linha do que foi dito aqui pela deputada Lúcia Amary, o Barros 

Munhoz, o deputado Walter Vicioni e por V. Exa., Sr. Presidente da comissão, de modo 

que estou inteiramente às ordens, a secretaria está inteiramente às ordens para que isso se 

concretize. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, embaixador. 

Queria registrar a presença também do deputado Delegado Olim e perguntar também ao 

deputado Olim se ele gostaria de fazer alguma observação para o cônsul argentino, se o 

deputado estiver me ouvindo. Tá. Então eu passo a palavra ao embaixador, o cônsul da 

Argentina, Dr. Luis Maria Kreckler, por favor, para suas considerações finais.  

 

O SR. LUIS KRECKLER - Bom, muito obrigado, presidente. Antes que tudo, eu 

queria agradecer o secretário Júlio Serson por toda a sua colaboração, todo o seu time, e 

também como o embaixador Massot, sempre à disposição do corpo consulado. Isso é 

muito importante.  
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Isso também que estamos fazendo hoje de relacionamento com a diplomacia 

parlamentar é também muito importante. E também que tenhamos logicamente escolhido 

uma nova metodologia de poder visitar pelo menos o que se chamam nossos cônsules-

gerais do Grulac.  

Eu não sou coordenador, como vocês sabem, o cônsul-geral do Paraguai, Luis 

Fernando Avalos, logicamente vai ter a maior tarefa de trabalho para a gente escolher 

para onde ir, mas eu acho que, como disse o embaixador Massot, temos que começar a 

trabalhar para ver primeiro onde, que eu acho que Sorocaba é uma boa eleição para ir 

para lá, mas também o que vamos ver?  

Vamos ver o que precisa de investimento, e especialmente eu acho que o parque 

tecnológico é importante para futuras parcerias. Por isso, eu agradeço a deputada Maria 

Lúcia, a gente vai começar a trabalhar nisso, e eu gostaria de agradecer por me permitir 

participar dessa videoconferência hoje, e estando totalmente à disposição, não somente 

eu, mas o embaixador Scioli, em Brasília, também e todos os nossos cônsules nessa 

enorme rede consular que a gente tem dentro do território brasileiro. 

 Novamente, presidente Paulo Fiorilo, muito obrigado à comissão e estamos à total 

disposição de vocês e dos senhores deputados para qualquer questão em particular que 

quiserem apresentar do seu município com a República Argentina. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, embaixador 

Dr. Luis Maria Kreckler. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui. Acho que 

nós temos que fortalecer esses laços com a Argentina através da Assembleia, do Governo 

do Estado, buscando parcerias e trocando experiências, o que é muito importante, 

principalmente nesse momento, como o senhor já disse, em que o mundo vive uma guerra 

desnecessária entre a Rússia e a Ucrânia. 

A gente precisa mostrar que é a partir do diálogo que nós podemos avançar no 

mundo. E me parece que as duas últimas guerras mundiais não ensinaram essas pessoas 

que hoje estão à frente dessa guerra. Eu queria agradecer muito a presença do senhor, do 

Júlio Massot, da deputada Maria Lúcia, do Professor Walter Vicioni, do deputado 

Sebastião Santos, que sempre está presente, do deputado Barros Munhoz, do deputado 

Alex da Madureira e do deputado Delegado Olim.  

Na próxima reunião, nós devemos trazer então o cônsul da Ucrânia, a representação 

da Ucrânia, para fazer um debate aqui também, principalmente nesse momento difícil. 
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Então, eu queria agradecer a presença de todos e declaro encerrada a reunião de hoje. 

Muito obrigado a todos. Um grande abraço e uma boa tarde. Obrigado.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


