CÂM ARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado EDUARDO BARBOSA

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REQUERIMENTO N° 09, DE 2015
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Requer a criação de Subcomissão
Permanente sobre Migração.

Senhora Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 29, Inciso I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a criação de Subcomissão Permanente sobre Migração.

JUSTIFIC AÇÃO
As questões relativas à migração afetam milhões de pessoas em
todo o mundo. Os brasileiros que vivem no exterior, ou aqueles que um dia
optaram por viver fora do Brasil, mas decidiram retornar ao país, e o contingente
de pessoas estrangeiras que escolhem a nossa Pátria para buscar novas
oportunidades experimentam as mais diversas situações, muitas delas nem
sempre favoráveis à realização dos seus planos e desejos.
No ano de 2014, tivemos a possibilidade de fazer debates sobre o
tema Migração nesta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
ocasião em que foi realizado o Seminário “Migração e Cidadania – Desafios para a
assistência ao migrante brasileiro”, como também se discutiu a situação dos
imigrantes haitianos que adentram ao Brasil, em audiência pública realizada no dia
04 de junho.
Os referidos debates apontaram para a Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional quão complexa é a problemática dos migrantes, e
o quão necessário se faz acompanhar a política brasileira de assistência ao
migrante, com o objetivo de avaliar a sua execução e se o seu alcance permite ao
brasileiro acessar a política pública e ter suas necessidades atendidas. Necessário
também se faz acompanhar e debater com o Ministério das Relações Exteriores
(MRE) as ações que visam equacionar as demandas em diversas áreas, como
previdência, educação, cultura, etc., dos brasileiros que vivem no exterior, bem
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como as negociações em curso para facilitar o ir e vir das pessoas com os países
com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas.
Nesse sentido, solicito a criação da Subcomissão Permanente sobre
Migração, para que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
possa dar contribuição efetiva para a sociedade sobre esse tema.
Sala das Comissões, em 9 de março de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA

