CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REQUERIMENTO Nº 21, DE 2015
(Da Senhora JÔ MORAES)

Requer a criação de Subcomissão Especial
de Cooperação Inter-regional.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 29, inciso II, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), a criação, no âmbito
desta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, de
Subcomissão Especial destinada a acompanhar, avaliar e propor sugestões
voltadas a fomentar a cooperação inter-regional.

JUSTIFICAÇÃO
Nos últimos anos, o interesse renovado dos países localizados no
entorno estratégico do Brasil em estreitar laços políticos e econômicos
resultou na intensificação das relações inter-regionais, tendo se verificado,
como consequência, considerável aumento do fluxo de pessoas, bens e
serviços entre os países que integram a zona de cooperação regional do
Brasil.
É importante destacar que os objetivos definidos na nova
estratégica internacional, definidos no Plano Nacional de Defesa (PND) e na
Estratégia Nacional de Defesa, aprovados no Plenário do Congresso
Nacional em 2012, propõem uma nova política externa, que integre
plenamente suas ações diplomáticas com suas ações políticas, de defesa e
de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, propõe uma nova forma
de lidar com o seu entorno estratégico, que pode ser definido como sendo a
região que compreende a América do Sul, os países lindeiros da África, a
Bacia do Atlântico Sul, a América Latina e o Caribe.
É dentro desse contexto que o Brasil sinaliza para uma nova
postura em relação ao seu entorno estratégico, assumindo claramente a
grande relevância que essa região representa aos interesses do País.
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A par desses objetivos e da nova visão estratégica de atuação do
país no cenário internacional, entendemos que é papel desta Comissão
acompanhar os grandes temas relacionados à cooperação do Brasil no
âmbito inter-regional, razão pela qual proponho a criação de uma
Subcomissão Especial destinada a fazer um diagnóstico do atual contexto em
que se inserem as relações do Brasil com os países localizados nessa zona
de influência regional, e ainda propor sugestões de ações legislativa que
visem adensar os mecanismos de concertação inter-regional.
Do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovar este
requerimento, que permitirá criar, no âmbito desta Comissão, a Subcomissão
Especial de Cooperação Inter-Regional.
Sala da Comissão, em 18 de março de 2015.

Deputada JÔ MORAES

