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ATA DE RETIFICAÇÃO 
 

 Na cidade de Montevidéu aos trinta e um días do mês de março de mil 
novecentos e noventa e sete, a Secretaria-Geral em uso das faculdades que lhe 
confere a Resolução 30 do Comitê de Representantes como depositária dos Acordos 
e Protocolos suscritos pelos Governos dos países-membros da Associação, e de 
conformidade com o estabelecido em su artigo terceiro, faz constar: 
 

Primeiro.- Que a Representação do Chile e a Representação do Paraguai 
em exercício da Presidência Pro-Tempore do MERCOSUL, a través da nota conjunta 
n° 22 de 20 de março de 1997 comunicaram à Secretaría General a existência de uma 
diferenta entre as versões nos idiomas espanhol e português, registrado no Primeiro 
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica N° 35 subscrito entre 
os Governos dos Estados Partes do MERCOSUL e o Governo da República do Chile. 
  
 Segundo.- Que desse erro produziu-se na versão em idioma português do 
mencionado Protocolo, pelo qual se modifica a redação da letra a) do Artigo 2 do 
Acordo de Complementação Econômica N° 35, e consiste em que ao determinar o 
alcance das márgens de preferência aí estabelecidos  se registrou que estas se 
aplicam a todos os produtos incluidos nas listas que integram os Anexos 1 a 3 e 5 a 9 
das respectivas Partes, sendo que na realidade devia constar “a todos os produtos 
não incluidos nas listas que integram os Anexos 1 a 3 e 5 a 9 das respectivas Partes”. 
 
 Terceiro.- Que a Secretaria-Geral constatou que essa diferença se 
encontra na tradução para o idioma português, pois a versão em idioma espanhol 
registra corretamente a modificação da mencionada letra a) acordada pela Comissão 
Administradora do ACE 35, em sua primeira reunião realizada na cidade de Santiago, 
República do Chile, em 22 de outubro de 1996. 
 
 Quarto.- Pelo acima exposto, a Secretaria-Geral intercala a palabva “não” 
precedendo a palavra “incluidos” que se registra no artigo único da versão em idioma 
português do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica 
N° 35. 
 
 E para que conste, esta Secretaría General lavra a presente Ata de Retificação 
no lugar e data indicados, nos correspondentes originaies nos idiomas português e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos.. 
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