SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Gladson Cameli

Relato sobre a participação da delegação do Congresso Nacional na Assembleia 2015 de
Parlamentares para o Desarmamento e a Não Proliferação de Armas Nucleares, que
aconteceu em Praga, República Tcheca, de 14 a 17 de outubro do corrente ano.
1.
A 5ª Conferência da Agenda de Praga e a Assembleia do PNND – Parlamentares para
a Não Proliferação Nuclear e Desarmamento - ocorreu do dia 14 ao dia 17 de outubro em
Praga, República Checa, com o apoio do Senado e do Ministério das Relações Exteriores da
República Checa. Eu, Senador Gladson Cemli (PP/AC) e o Deputado Cláudio Cajado
(DEM/BA) participamos do evento representando o Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar.
2.
O objetivo da Conferência foi debater assuntos relacionados a segurança nuclear,
desarmamento e não proliferação de armas de destruição em massa. O evento contou com a
participação parlamentares e lideres políticos de diversos países, representantes das Nações
Unidas, organizações internacionais, a comunidade acadêmica e experts no assunto.
3.
Os participantes debateram a atual situação e as perspectivas de redução de armas
nucleares, bem como o papel do Conselho de Segurança da ONU. Foi destacada a
necessidade urgente dos países ratificarem o Tratado de Não Proliferação de Armas a fim de
que ele entre em vigor.
4.
A contribuição de parlamentares teve especial atenção no que se refere ao controle
de mecanismos de exportação . Em seu discurso, o Sr.Victor Rogalev, Vice-Presidente da
Comissão de Relações Exteriores, Defesa e Segurança do Mazhilis, da República do
Cazaquistão ressaltou a importância de formar uma opinião pública geral contra testes
nucleares e a favor da proibição de armas nucleares. O Cazaquistão tinha o dever moral de
tratar este assunto uma vez que 450 testes aconteceram em seu território entre 1949 e 1989
e, como resultado, mais de 15 milhões de pessoas sofreram e ainda continuam a sentir as
consequências. O Sr. Rogalov também apresentou o Projeto ATOM (Abolir os testes. Nossa
Missão) para a comunidade internacional. O projeto foi lançado no dia 29 de agosto como
o objetivo de banir os testes nucleares e alcançar a total eliminação de armas nucleares.
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Brasília, 17 de novembro de 2015
Senador Gladson Cameli
PP/AC
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