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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Boa tarde a todos. 

 Declaro aberta a 12ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir 

parecer ao Projeto de Lei nº 2.516, de 2015, do Senado Federal, que institui a Lei de 

Migração e seus apensados. 

 Encontram-se à disposição das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados cópias 

da ata da 11ª Reunião, realizada no dia 30 de março de 2016. 

 Pergunto aos Srs. Deputados se há necessidade da leitura da referida ata. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Peço dispensa da leitura da ata, Sra. 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Não havendo discordância, 

fica dispensada a leitura da ata a pedido do Deputado Milton Monti. 

 Em discussão a ata. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-la, em votação. 

 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Vamos dar início à audiência pública. 

 Agradeço desde já a presença de todos e convido para tomar assento à 

mesa: a Sra. Silvana Helena Vieira Borges, Coordenadora-Geral da Polícia de 

Imigração da Polícia Federal; o Sr. Felipe Sartori Sigollo, Secretário Adjunto de 

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo; a Sra. Carolina Figueiredo de 

Araújo, Diretora de Relações Públicas da AIESEC – Brasil, representando seu 

Presidente, o Sr. Vilson Veloso. 

 Para melhor andamento dos trabalhos, informo sobre os procedimentos que 

adotaremos. Cada convidado disporá de até 20 minutos para a sua exposição. 

Findas as apresentações, concederei a palavra primeiramente ao Relator, o 

Deputado Orlando Silva, e, em seguida, aos Deputados inscritos para o debate. Ao 

interpelar os convidados, os Parlamentares só poderão fazê-lo estritamente sobre o 

assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os convidados o mesmo 

tempo para resposta. 

 O Relator está numa outra Comissão e, em breve, estará conosco. 
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 Dando início à audiência, concedo a palavra, por 20 minutos, à Dra. Silvana 

Helena Vieira Borges, Coordenadora-Geral da Polícia de Imigração da Polícia 

Federal. 

 A SRA. SILVANA HELENA VIEIRA BORGES - Cumprimento a Mesa e, na 

pessoa da Deputada Bruna Furlan, cumprimento todos os presentes. 

 Como foi dito, estou hoje aqui na condição de Coordenadora-Geral de Polícia 

de Imigração da Polícia Federal e vim falar um pouco a respeito do entendimento da 

Polícia Federal sobre o Projeto de Lei nº 2.516, de 2015, que institui a Lei de 

Migração e tramita nesta Casa. 

 Todos sabemos que hoje está em vigor no Brasil a Lei nº 6.815, que regula a 

matéria de imigração e data de 1980, portanto, uma lei com 36 anos de vigência. 

Evidentemente, por si só, a vigência de 36 anos implica uma defasagem da lei em 

relação a situações que hoje se põem nesta matéria: imigração de maneira geral. 

 Depois de 1980, foi promulgada a atual Constituição Federal, em 1988, que 

não recepcionou alguns dos procedimentos dessa lei. Em razão disso, é evidente 

que na prática, com relação à polícia, para executar as atividades de controle de 

imigração, nós tivemos de partir para estudos jurídicos e interpretações, de nos 

servir de manifestações e pareceres de organismos que regulam e disciplinam a 

matéria hoje como, por exemplo, o CNIg, o Conselho Nacional de Imigração. 

 A defasagem da lei é uma realidade que nos impõe, sem sombra de dúvida, a 

obrigação não só de renovar, mas também de trazer para a nossa realidade uma lei 

atual, que nos ajude a ser mais eficientes, mais eficazes, no caso da Polícia Federal, 

no controle migratório. 

 Fiz algumas pontuações ao PL que têm implicação direta ou indireta com o 

trabalho da Polícia Federal hoje no controle migratório e eu gostaria de fazer a 

leitura desses artigos. Não são muitos, mas peço desculpas porque sei que não é 

agradável ficar ouvindo a leitura de artigos. Porém, eu confesso aos senhores que 

não encontrei nenhuma outra forma mais didática de colocar essa questão para os 

senhores a não ser fazendo a leitura desses artigos. Eles representam pontos no 

projeto que chamam a atenção da Polícia Federal, e apresentamos sugestões ao 

Relator para pensar em possíveis mudanças, adequações, discussões. 
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 Na verdade, Relator, nós estamos trazendo, como é da natureza da audiência 

pública, pontos para serem pensados e discutidos a partir de agora. Fazemos isso 

com a intenção de contribuir com o seu trabalho. 

 Começaremos com os incisos do art. 1º do PL 2.516/15, que vêm apenas 

conceituar alguns pontos como: o que é migrante, o que é imigrante, o que é 

residente fronteiriço. Nós chamamos a atenção para a ampliação do conceito de 

residente fronteiriço no inciso IV deste artigo. 

 Dispõe o inciso IV do art. 1º do PL: 

  Art. 1º. ...................................................................... 

 ............................................................................................

  IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de outro 

país ou apátrida que conserva sua residência habitual em 

município fronteiriço de país vizinho; 

 Nós chamamos a atenção para a palavra “outro”, na expressão “nacional de 

outro país”. Por que nós chamamos a atenção para essa redação? É em razão do 

que se aplica hoje, por exemplo, no acordo do MERCOSUL para documentos de 

viagem, em que é facilitada a circulação dos nacionais de países integrantes dos 

acordos, excluindo a prerrogativa para residentes nesses países cuja nacionalidade 

o Brasil exija visto de entrada. 

 Então, permanecendo essa redação, se a pessoa for residente num país 

fronteiriço que pertença a um acordo, independentemente, em tese, da sua 

nacionalidade, ela teria direito. Só que nós temos essa restrição que hoje é colocada 

nos acordos do MERCOSUL. Uma pessoa de uma terceira nacionalidade, de um 

país de que nós exigimos visto, não poderia ser inserida no acordo. 

 Na sequência, eu pontuo a redação do art. 45 do PL, que trata dos 

impedimentos de uma forma geral. Nesse artigo são taxativamente tratadas as 

causas para impedimento de ingresso, verificando-se que não restou ao Estado 

brasileiro qualquer discricionariedade para avaliar o que na legislação atual se 

permite, quando se coloca a expressão — eu vou ler como a questão é tratada hoje 

na lei atual: “(...) ou a inconveniência de sua presença (...)”. Quer dizer, entre os 

requisitos que se avalia para analisar o impedimento de alguém, analisa-se “a 
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inconveniência de sua presença no território nacional, a critério do Ministério da 

Justiça”. Essa é a redação da lei atual e que não está no projeto de lei. 

 Então nós estamos tirando a possibilidade da avaliação desse requisito para 

impedir alguém de entrar. 

 Cito como exemplo prático, Relator, quando da Copa do Mundo, esse 

fundamento que hoje está na lei foi utilizado para o impedimento de entrada de 

torcidas organizadas reconhecidas pela violência. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. SILVANA HELENA VIEIRA BORGES - Isso, exatamente. Então, se 

passarmos com essa redação hoje do art. 45, nós não teríamos como fazer esse 

impedimento. 

 Na sequência, temos o art. 45, inciso II, também ainda tratando de 

impedimentos, só que com outra observação. 

 Aqui, Relator, eu faço outra observação. O inciso VII do art. 45, se for 

aprovado da forma como está, vai permitir um tratamento diferenciado no ato do 

impedimento. 

 A redação é a seguinte: 

  Art. 45. Poderá ser impedida de ingressar no País a 

pessoa: 

 ............................................................................................. 

  VII - que não porte visto condizente com o motivo 

da viagem, quando incidir exigência de visto; 

 Essa redação possibilitaria o impedimento das nacionalidades, por exemplo, 

canadense ou japonesa e não poderia impedir, por esse mesmo motivo, a francesa 

ou espanhola. 

 Então nós teríamos, com essa redação, um tratamento diferenciado para os 

mesmos interesses. Nós apresentamos uma sugestão de como seria a redação para 

que isso não acontecesse. 

 Sugere-se então a seguinte redação: “cuja razão de viagem não seja 

condizente com o visto que porta ou com o motivo alegado”. 
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 Aqui nós estaríamos dando um tratamento igualitário para qualquer 

nacionalidade: aquelas para as quais o Brasil exige visto e aquelas para as quais o 

Brasil também não exige visto. 

 Na sequência, eu pontuo o art. 48, que modifica o procedimento relativo à 

deportação. O processo de deportação passa a ter uma fase que hoje não tem, que 

é um prazo para a regularização. O deportando é notificado e terá um prazo, no 

mínimo, de 60 dias para regularizar a sua situação.  

 A Polícia Federal não tem nada contra essa mudança de procedimento, nada 

a opor contra a medida em si, contra a política em si de permitir a regularização. Só 

que nós temos que fazer um registro. Na legislação atual, permite-se 

discricionariedade ao controle migratório quando da aplicação da deportação 

simplificada. 

 Vou citar um exemplo. Na Copa do Mundo, torcedores estrangeiros, após a 

entrada regular no País — eles já estavam no País, já tinham sido recepcionados, 

estavam regulares —, praticaram atos de vandalismo no Estádio do Maracanã. Um 

problema que, na prática, àquela época, foi resolvido com essa deportação 

simplificada. 

 Agora, com essa redação, como o processo de deportação passa a ser 

contraditório, ter prazo de regularização, tem que se pensar em como se resolveria 

esse tipo de situação. Eu não sei se seria mudar, alterar ou criar mais uma 

possibilidade desse controle para pessoas que já entraram e que, no entanto, 

necessitam de deportação de forma mais rápida, levando-se em consideração a paz 

social. Nós não podemos nos esquecer de que, na prática, isso acontece. Quando 

se está discutindo, prevendo situações numa legislação, é importante se lembrar de 

quem está na ponta, como a Polícia Federal. Nos casos que aparecem no dia a dia, 

nós sentimos falta de um mecanismo na lei para resolver aquele problema que 

exige, por exemplo, uma decisão imediata, rápida, célere, para atender aos 

interesses da sociedade, e não os interesses da Polícia. Quando falo isso aqui, é 

para atender aos interesses da sociedade. 

 O art. 65 trata da naturalização ordinária. O PL traz três requisitos taxativos 

como condição para a naturalização ordinária. Quando nós comparamos esses três 

requisitos do PL com a legislação atual, nós percebemos que se exclui, nesses 
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requisitos para a naturalização ordinária, o exame da conduta e dos antecedentes 

do naturalizando.  

 E aí eu vou ser bem enfática nessa questão sob a ótica policial. Esse é um 

componente relevante para a avaliação da concessão de nacionalidade brasileira, 

até porque se isenta o requerente do requisito de ser previamente permanente.  

 Então hoje, na naturalização ordinária, exigem-se três requisitos. Não se 

exige mais o exame da conduta de antecedentes, não se exige mais a permanência 

prévia, um período de permanência. Não se exige mais. 

 Hoje, para naturalização extraordinária, em que o requerente tem que ser 

residente há pelo menos 15 anos no Brasil, a Constituição Federal exige ausência 

de condenação criminal. Portanto, é razoável que a naturalização ordinária cumpra, 

nó mínimo, o mesmo requisito da naturalização extraordinária. 

 Na sequência, analisamos o § 2º do art. 82 e o caput do art. 84 do PL. No art. 

82, chamamos a atenção para os §§ 2º e 3º, que são casos de não concessão de 

extradição e de pedidos de prisão cautelar. Leio: 

  Art. 82........................................................................ 

............................................................................................. 

  § 2º Caberá à autoridade judiciária competente a 

apreciação do caráter da infração. 

............................................................................................. 

  Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado 

na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com 

a formalização do pedido extradicional, requerer, por via 

diplomática ou por auxílio direto, prisão cautelar com o 

objetivo de assegurar a executoriedade da medida de 

extradição e, após exame da presença dos pressupostos 

formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em 

convenção, tratado ou acordo internacional, deverá 

representar à autoridade judicial competente. 

 Essa redação, comparada com a redação atual — veja bem, Relator —, 

indica que o STF não mais será a instância exclusiva, no Judiciário, para tratar do 

assunto. Sob a égide da atual lei, o Supremo Tribunal Federal é instância única para 
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tratar do assunto. Se o STF deixar de ser a instância exclusiva para tratar da 

extradição, a nossa preocupação é no sentido de que os processos demorarão um 

pouco mais para serem concluídos. Isso é natural. É natural, pois, se hoje existe 

uma única instância com a prerrogativa de ela analisar, se passarmos, mesmo no 

Judiciário, para outra instância, é evidente que isso trará morosidade. 

 Confesso, Sr. Relator, que eu não sei as justificativas do projeto. Não tive 

acesso às justificativas do projeto para essa mudança, e, talvez, ela tenha sido 

plenamente justificada. Eu só estou chamando atenção aqui para a questão de 

possível maior morosidade. 

 Na sequência, passamos para a pontuação dos arts. 90, 91 e 94 do PL, que 

ficam ainda no mesmo assunto, indicação do STF como instância revisora, e de que 

o processo de extradição passaria a ter uma pluralidade de fases: 

  Art. 90. Nenhuma extradição será concedida sem 

prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (...). 

............................................................................................ 

  Art. 94. Negada a extradição em qualquer de suas 

fases, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo 

fato. 

 Essa redação que está nos arts. 90, 91 e 94 também reafirma a indicação de 

que o STF deixaria de ser a instância única no caso de extradição. E a nossa 

preocupação, como eu já disse e reforço, é apenas no sentido de que isso pode 

trazer mais morosidade ao processo. 

 Por último, pontuo o art. 109, que traz as tipificações das infrações. Nesse 

artigo, deixou-se de tipificar, conforme está tipificado na atual legislação em vigor, no 

art. 125, XVI: 

  Art. 125 .................................................................... 

............................................................................................. 

  XVI - infringir ou deixar de observar qualquer 

disposição desta lei ou de seu regulamento para a qual 

não seja cominada sanção especial: 

 Ou seja, hoje nós temos a possibilidade de impor sanção numa situação 

como essa. Se o projeto for aprovado como está, um exemplo da impossibilidade da 
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aplicação de multa por falta da referida previsão seria a negativa da empresa 

transportadora em custear as empresas de manutenção do viajante impedido. Nós 

não teríamos como punir a empresa que descumprisse essa obrigação. 

 Ainda sugerimos outra tipificação que viabilizaria a efetividade do controle 

migratório, com a seguinte redação: “Furtar-se ao controle migratório na entrada ou 

saída do território nacional”. 

 Enfim, sugere-se inclusão de artigo impondo obrigações às empresas 

transportadoras e/ou as representações diplomáticas ou consulares brasileiras de 

comunicarem com antecedência ao controle migratório brasileiro informações sobre 

passageiros nacionais ou estrangeiros submetidos a retiradas compulsórias. Isso por 

medidas de segurança nos aeroportos, no caso de ser por via aérea, receberem 

essas pessoas, ou em outros lugares. 

 Enfim, esses são os pontos que nós analisamos e entendemos por bem 

merecedores de sugestões da nossa parte, para colaborar com o trabalho. É 

evidente que o trabalho da Polícia Federal não se esgotará com essas sugestões. 

Evidentemente nós queremos ter a oportunidade de novas discussões, de continuar 

participando das discussões para que, enfim, esse projeto seja aprovado, dentro do 

possível, de maneira a atender hoje os anseios da sociedade brasileira. 

 Muito obrigada. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Dra. Silvana Borges, 

agradecemos a sua valiosa contribuição para o relatório. 

 Se o Sr. Felipe Sigollo permitir, podemos passar a palavra à Sra. Carolina 

Araújo, Diretora de Relações Públicas da AIESEC – Brasil e que trouxe essa 

moçada toda para a nossa Comissão.  

 Alegra-nos a presença de todos. Venham sempre. Esse é um tema de 

extrema relevância e a contribuição de vocês, para nós, é muito importante. Sejam 

bem-vindos e venham sempre. 

 Carolina, você fala dos meninos e os apresenta aqui. Está bom?  

 Tem a palavra a Sra. Carolina Figueiredo de Araújo. 

 A SRA. CAROLINA FIGUEIREDO DE ARAÚJO - Boa tarde a todos. Eu 

gostaria de cumprimentar a Mesa, na pessoa da Deputada Bruna Furlan, a quem 
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agradeço pelo convite. Cumprimento o Sr. Relator, o Deputado Orlando Silva, e 

todos os outros convidados aqui. 

 Eu gostaria de agradecer, em especial, ao Deputado Aureo por sempre nos 

dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre as nossas missões como 

movimento de liderança jovem. Eu também gostaria de agradecer a todos os 

membros do nosso movimento que estão presentes hoje, em especial, aos nossos 

membros do escritório de Brasília, que têm se demonstrado bastante engajados com 

o que queremos para o nosso País, como lideranças que um dia vão assumir 

realmente as rédeas do Brasil. 

 E ainda eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, os Deputados 

membros desta Comissão, todos os interessados no Projeto de Lei nº 2.516, de 

2015, a Lei de Migração, que preza pela qualidade de vida de estrangeiros que 

vivem no nosso País, temporária ou permanentemente.  

 Eu pedi que fosse distribuída para os senhores uma apresentação 

institucional da AIESEC. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de conhecer o 

que a nossa organização faz. Então, brevemente, eu queria explicar o porquê de 

estarmos envolvidos nessa discussão da Lei de Migração e o que justifica termos 

chegado até aqui hoje na discussão dessa lei.  

 Mais do que falar sobre migração, viemos aqui para falar sobre acessibilidade 

e justiça. A AIESEC é uma organização sem fins lucrativos, que hoje está presente 

em mais de 120 países, é uma organização global, formada e gerida, única e 

exclusivamente, por jovens universitários ou recém-graduados. Atualmente, ela atua 

como uma plataforma global de desenvolvimento de liderança jovem, por meio de 

ambientes desafiadores, proporcionados durante atividades de voluntariado e, em 

especial, programas de estágio internacional e intercâmbio social. 

 Nós buscamos reconhecimento como um movimento de liderança jovem, 

todos os dias. Para isso contamos com o apoio de parceiros no primeiro, segundo e 

terceiro setores, juntamente com os quais nós investimos na juventude e na 

formação de agentes positivos de mudança para a transformação do nosso País. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Falando um pouco de contexto, não sei se todos sabem, a AIESEC é uma 

organização bem antiga. Ela foi fundada em 1948, na Europa, no contexto do final 
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da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, então num momento em que o 

mundo, principalmente a juventude, tinha muita descrença frente às lideranças. As 

lideranças tinham levado o mundo a uma guerra, e alguns jovens, de vários países 

ali da Europa, chegaram ao entendimento de que o mundo só não caminharia 

novamente para uma guerra se houvesse entendimento e tolerância entre os povos. 

Por isso, foi fundada a AIESEC, incialmente formada por estudantes de Ciências 

Econômicas e Comerciais. 

 Primeiramente, AIESEC era uma sigla, hoje a sua abrangência é muito maior, 

por isso nós utilizamos somente o nome AIESEC como marca, mas ela persiste 

desde então com uma única missão e um único propósito, que é o de buscar, todos 

os dias, a paz e o preenchimento das potencialidades humanas.  

 Estamos presentes no Brasil desde 1970, então, este ano completamos 46 

anos. Ela foi fundada aqui também num contexto muito importante para o nosso 

País, em meio a uma ditadura militar, com cerceamento de direitos e da democracia 

aos cidadãos. E a juventude se uniu para lutar um pouco por esse aspecto de 

liderança também. Então foi um momento bem interessante o da sua fundação no 

Brasil.  

 Devido às nossas raízes e à nossa causa de luta pela paz e preenchimento 

das potencialidades, escolhemos olhar para o mundo e identificar que dentro de 

todos os problemas que se consegue enxergar no mundo e, em especial, no Brasil, 

identificamos como solução fundamental para todos esses problemas a construção 

de liderança. Nós acreditamos que se atuarmos no desenvolvimento de uma 

liderança jovem, que seja pautada em valores e que se sinta responsável pela 

transformação social, um dia essa liderança vai assumir as rédeas de todos os 

setores — do primeiro, segundo e terceiro setores — e vai causar a transformação 

de que o nosso País precisa. Então, essa é a nossa atuação todos os dias, é o que 

fazemos todos os dias: desenvolvimento de liderança.  

 Escolhemos a atuação social, várias organizações fazem isso também. Essa 

imagem simplesmente explica mais ou menos o que fazemos. Falamos muito de 

valores, todos os dias, então, a nossa liderança é pautada em valores, e nós 

escolhemos desenvolver liderança jovem para atingir o preenchimento das 
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potencialidades humanas através de experiências multiculturais, em ambientes 

desafiadores, em especial, experiências de intercâmbio. 

 Então, o que a nossa organização faz todos os dias, os nossos 2.600 

membros fazem todos os dias, ao redor do mundo, é trabalhar para proporcionar 

experiências de intercâmbio a jovens brasileiros que querem viver isso no exterior, 

mas também, em especial, a jovens estrangeiros que querem vir ao Brasil e se 

engajar na transformação do nosso País. 

 Eu queria apresentar isso para os senhores, brevemente. Essa é a liderança 

que a AIESEC desenvolve. Não se trata de simplesmente de enviar um 

intercambista e de receber um intercambista; há todo um sistema de suporte e um 

modelo de desenvolvimento de liderança, porque o líder que vive uma experiência 

proporcionada pela AIESEC tem que desenvolver, em especial, quatro 

características, que são essas aqui descritas para os senhores. O nome está em 

inglês, porque a organização é global, mas, basicamente, aqui está uma descrição 

sobre o que queremos dizer com isso. É um jovem que se sente responsável pelos 

problemas do mundo, por isso busca solucioná-los; entende que vivemos num 

mundo cheio de incertezas, por isso a orientação para a solução é essencial; 

identifica que trabalhar sozinho não é uma opção, ele precisa engajar outras 

pessoas, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe; e é um jovem que busca, 

todos os dias, o autoconhecimento para entender as suas fortalezas e as suas 

fraquezas e, assim, se tornar um líder melhor.  

 Esse é o nosso modelo de desenvolvimento de liderança. 

 Aqui estão alguns dos nossos números para os senhores entenderem a 

nossa abrangência. Então, nesses 46 anos de existência, temos feito parceria com 

cerca de 200 universidades; contamos com 2.800 membros, um pouco mais do que 

isso, voluntários engajados em todo o Brasil; somente no ano de 2015, realizamos 6 

mil intercâmbios entre envios e recebimentos, estágios internacionais e intercâmbios 

sociais. Estamos praticamente em todas as capitais — em 23 Estados — e também 

aqui no Distrito Federal, representados pela AIESEC em Brasília; contamos com 54 

escritórios locais; e, por ano, geramos mais de 7 mil experiências de liderança, 

contando com o voluntariado dentro da organização e com os intercâmbios que 

geramos todos os dias. 
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 É importante dizer que no ano passado a AIESEC global se tornou signatária, 

juntamente com a ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a 

nós nos comprometemos a ser a voz da juventude na implementação das Metas 

Globais da ONU, e, em especial, temos desenvolvido projetos bem específicos para 

as áreas de educação de qualidade, paz e justiça, para buscar mais instituições 

eficazes. E eu acho que isso diz muito respeito ao que se faz aqui nesta Casa. 

Também buscamos igualdade de gêneros e redução das desigualdades, no geral. 

Essas são as metas com as quais costumamos nos comprometer bastante, e temos 

feito um trabalho para tentar difundir, todos os dias, essas metas, porque 

acreditamos que essa é uma pauta muito importante para o mundo e, em especial, 

para o Brasil, até 2030.  

 De forma mais prática, eu queria explicar para os senhores, após essa breve 

explanação institucional, o que nós fazemos de fato e dar um histórico do 

crescimento da AIESEC no Brasil. 

 Esses são os três programas que desenvolvemos junto ao público jovem. Os 

dois primeiros — Talentos Globais e Cidadão Global — são os nossos programas de 

intercâmbio. O programa Talentos Globais é o nosso programa de estágio 

internacional. Então, jovens que estão quase se formando, ou com até 2 anos de 

formados, e que queiram desenvolver atividades em organizações do segundo setor 

procuram normalmente essa modalidade. Ela pode durar de 3 meses a 1 ano, em 

organizações tanto no exterior quanto aqui no País. O Cidadão Global é o nosso 

programa de intercâmbio social, em que jovens se engajam em programas de 

voluntariado em ONGs, em escolas, aqui no Brasil e também fora. E o Jovens 

Talentos é o nosso programa de membresia em que os nossos jovens voluntários se 

engajam dentro da organização para todos os dias gerar os intercâmbios que 

fazemos, cada vez mais.  

 Para falar disso, eu queria mostrar também o seguinte: essa foi a 

performance da AIESEC no Brasil nos últimos anos. É muito interessante mostrar 

esse gráfico, nós sempre o mostramos para demonstrar que de 2010 para cá o 

crescimento da AIESEC no Brasil foi bastante significativo. Então, de 2010 para cá, 

a nossa curva é cada vez mais ascendente e constante. A média de crescimento 

anual é de 40%, mesmo em meio a crises, em meio a problemas com legislação, às 
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vezes de confusão em relação a isso, mesmo com problemas de greves em 

universidades, os jovens continuam se engajando nos nossos programas. Nós 

justificamos esse constante crescimento, mesmo em meio a várias dificuldades, 

principalmente por causa da proposta de valor que imprimimos, em especial na 

atração de jovens, para programas que não são necessariamente somente adição a 

currículo, ou uma experiência internacional por si só, mas de fato experiências 

agregadoras de formação de liderança. Então, nós atraímos estrangeiros para o 

Brasil principalmente por uma proposta de valor de tornar o nosso País melhor, e 

para que eles também se desenvolvam enquanto líderes. Isso é muito interessante.  

 Também todo esse nosso crescimento começou a trazer, logicamente, mais 

expressão para a AIESEC no Brasil. Esse foi o nosso crescimento especificamente 

em intercâmbios, em estágios internacionais, então jovens que vêm ao Brasil 

realizar intercâmbios em organizações, mais em modalidade de estágio, é lógico, 

tendo ali um vínculo com uma universidade ainda, aqui no Brasil e no exterior 

também. Então, crescemos, em média, 30%, de 2014 para 2015, e atingimos 385 

intercâmbios. 

 Na área de intercâmbios sociais nós temos maior expressão. Hoje a AIESEC 

no Brasil, a nossa entidade nacional, é a entidade que mais realiza intercâmbios, 

principalmente nessa modalidade. Então, é a AIESEC que mais atrai estrangeiros 

para o Brasil, jovens e estudantes que queiram desenvolver trabalho de voluntariado 

no País. Por isso, só no ano passado, trouxemos 3.828 jovens para realizar esse 

tipo de trabalho aqui. 

 Esse é um número muito interessante, porque esses jovens não vêm somente 

para os grandes centros, mas vão para o interior do País, vão para cidades que não 

têm tanta tradição em turismo, mas que trazem proposta de valor de engajamento 

em projetos sociais muito importantes, e esses jovens têm vindo à procura disso. 

Então, isso tem movimentado muito a economia também em termos de turismo, 

porque são jovens que, com certeza, vêm para conhecer melhor o País, mas 

também para desenvolver atividades bastante interessantes nesse sentido. 

 No final das contas, o que nos traz aqui? Logicamente, queremos realizar o 

intercâmbio social, como qualquer tipo de atividade dentro da sociedade civil, dentro 
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das margens da lei; e o que mais nos interessa é entender que tipo de visto vão 

trazer esses intercambistas para realizarem atividades regulares no nosso País.  

 Em muitos casos eles são beneficiados, é claro, por acordos bilaterais entre 

países, que permitem o trânsito mais facilitado, por exemplo, o MERCOSUL. Então 

logicamente um dos nossos grandes parceiros internacionais acaba sendo a 

Colômbia, que envia bastante intercambistas, outros países da América do Sul, 

como a Argentina, e o próprio México. Mas sentimos a necessidade de começar a 

trazer também pessoas de outros países que tenham algo a acrescentar ao nosso 

País, em termos de liderança. 

 Para estágios internacionais, primeiramente, temos um pouco mais de 

regulamentação. Utilizamos algumas resoluções normativas editadas pelo CNIg já 

existentes, em especial a RN 88, que foi reeditada para RN 111 e, posteriormente, 

para RN 115, que trata de estágios internacionais e prevê a vinda desses 

intercambistas dentro da nossa modalidade, mas com a presença de um termo de 

compromisso de estágio assinado pela instituição que vai proporcionar o estágio 

aqui, então, que vai garantir, de fato, que haja um vínculo educacional do nosso 

intercâmbio.  

 Existe a modalidade intercâmbio profissional somente, que não tem essa 

necessidade de vínculo. Essa modalidade é regulada pela RN 94 e passa 

diretamente pelo Ministério do Trabalho, sem necessidade de nenhum tipo de 

trâmite dentro das embaixadas, como é o caso da RN 88. 

 O grande ponto dessa RN 88, hoje, é que pelas subsequentes edições por 

que passou, ela acabou ficando com uma redação um pouco confusa. A RN 115 fala 

de documentações que seriam editadas e assinadas por uma instituição estrangeira, 

mas também por uma instituição brasileira, e não menciona nada sobre se o 

documento dele deve ser redigido em língua inglesa, ou se o documento deve vir 

para o Brasil e deve ser traduzido por tradutor juramentado. Então, isso fica um 

pouco confuso. E sempre que há confusão nesse tipo de resolução normativa, a 

principal confusão acontece nas embaixadas, que têm mais autonomia de 

interpretação. Então, de algum tempo para cá, muitas embaixadas têm negado os 

nossos vistos, pelo simples fato de não enxergarem ali a proposta, sendo que essa 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 2516/15 - Institui a Lei de Migração 
 Número: 0225/16  06/04/2016 
 
 

 15

resolução normativa foi, de fato, discutida junto ao CNIg, explicando a nossa 

modalidade de intercâmbio. 

 Então, as resoluções são cada vez mais confusas. Em conversas com alguns 

advogados da área, a conclusão a que chegamos é a de que vários órgãos cuidam 

da matéria, mas, às vezes, não se consegue ter clareza sobre os caminhos de quem 

de fato deve regulamentar todos os dias a vinda desse tipo de intercambista. Então, 

os nossos estágios internacionais enfrentam esse tipo de confusão na redação, 

principalmente das resoluções normativas.  

 Já para os nossos intercâmbios sociais, o problema é um pouco mais 

conceitual, porque é uma modalidade que tem crescido cada vez mais no Brasil, 

mas não necessariamente existe previsão legal regulamentadora para ela, e é isso 

que buscamos, em especial. O intercâmbio social não seria um intercâmbio de 

turismo, existe um visto de trabalho voluntário, mas que necessariamente também 

não se adequa ao que realizamos enquanto organização, nem também ao que 

realizam muitas organizações no mundo que fazem esse tipo de trabalho. Então, é 

um visto com muitos requisitos e que, em especial, pede documentos e informações 

na área de formação do voluntário que não atendem à realidade dos nossos 

intercambistas, que vêm aqui como jovens estudantes que querem realizar trabalho 

de engajamento social, não necessariamente na sua área de formação, mas com a 

intenção muito nobre de desenvolver a nossa comunidade. Então, esse é um visto 

que hoje não se aplica muito às instituições. Ele existe, mas é um visto pouco 

flexível à realidade. Hoje realizamos algo que vai muito além do que é previsto, fora 

muitos outros requisitos que devido à demora em mexer na matéria não se adequam 

à realidade, estão defasados, assim como muitos dispositivos na área. 

 Basicamente, essa é a nossa problemática hoje, perante todas essas 

dificuldades. Há algum tempo temos atuado junto a alguns órgãos especiais, 

realizando reuniões com a Divisão de Imigração no Itamaraty, com alguns 

Parlamentares, para tentar entrar na discussão dessa Lei de Migração, para que ela 

seja mais abrangente, democrática e ofereça um pouco mais de abrangência para 

todos os casos que, de fato, existem na sociedade e gerem desenvolvimento para o 

nosso País.  
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 Estamos falando, sim, em nome da AIESEC, mas principalmente em nome da 

pluralidade, da tolerância entre povos e desenvolvimento do nosso País e 

desenvolvimento de liderança.  

 Dentro desse nosso engajamento, principalmente nesse projeto de lei, temos 

discutido uma proposta de emenda ao projeto de lei, em especial o art. 13, que faz a 

previsão dos vistos existentes. Queríamos propor o visto de “volunturismo”. Estamos 

pensando em abranger mais pessoas — não necessariamente só jovens querem 

realizar trabalho voluntário, ainda bem! —, como estrangeiros que queiram vir ao 

Brasil realizar um tipo de atividade benéfica ao nosso País, de forma um pouco mais 

flexível e não, necessária e estritamente, na sua área de formação, mas uma 

atividade que seria muito válida em comunidades, em cidades que precisam de 

atuação nessa área junto a outras organizações que promovem esse tipo de 

experiência.  

 Nessa apresentação há um pouco mais de conteúdo escrito do que seria o 

visto de volunturista, basicamente voltado a atividades humanitárias e formativas, 

visando ao desenvolvimento social, além da previsão do visto de intercâmbio 

profissional estágio internacional, que também preveria esse tipo de atividade dentro 

de organizações, logicamente havendo a atuação conjunta do Conselho Nacional de 

Imigração, que é um órgão que tem trabalhado na matéria há algum tempo e deve 

reconhecer atividades e organizações intervenientes, logicamente, que fazem o 

caminho para que esse tipo de experiência aconteça de fato na sociedade. Essa é a 

nossa proposta de emenda. 

 Se tiverem mais dúvidas a respeito, queiram entrar em contato comigo 

diretamente ou com a AIESEC no Brasil. Estão aqui os nossos contatos. Agradeço 

muito o momento para falarmos um pouco da nossa organização e da nossa 

situação. Eu me coloco à disposição para perguntas.  

 Obrigada. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Carolina, 

Diretora da AIESEC e a todos que a acompanham.  

 Agradeço a presença na nossa Comissão à Marina Bragante, Coordenadora 

de Ação Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo de 

São Paulo. 
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 Vou passar a palavra ao Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Social do 

Estado de São Paulo, Felipe Sartori Sigollo, que falará da Casa de Passagem, que 

abriga os imigrantes, mantida pelo Estado de São Paulo.  

 Já esteve, nesta Comissão, o Paulo Amâncio, que administra a Casa de 

Passagem, mantida pela Prefeitura Municipal. Nas duas experiências esta Comissão 

esteve presente, e lá atestamos o bom atendimento aos imigrantes tanto da casa 

mantida pelo Estado como da casa mantida pela Prefeitura. 

 Agora, então, vamos ouvir o Felipe Sigollo. 

 O SR. FELIPE SARTORI SIGOLLO - Boa tarde a todos. 

 Quero agradecer à Deputada Federal Bruna Furlan o convite para apresentar 

esse modelo de acolhimento do Governo do Estado de São Paulo, que tem tido 

tanto êxito que nós temos procurado disseminar e mostrar para outros Estados. 

 Quero agradecer ao Deputado Orlando Silva, ao Deputado Milton Monti e aos 

demais Deputados. Eu fui testemunha do trabalho que eles fizeram. Acompanharam, 

visitaram os nossos equipamentos da Prefeitura e do Governo do Estado, junto com 

a Deputada Bruna. Parabéns pela dedicação, pela atuação! Eu acho que isso foi 

muito importante e vai refletir bastante nesse relatório do projeto de lei. 

 Quero saudar as companheiras de Mesa: Dra. Silvana; Dra. Carolina; Marina 

Bragante, que cuida de toda a rede de proteção básica e especial do Sistema Único 

de Assistência Social do Governo do Estado, uma rede de 1.071 Centros de 

Referência de Assistência Social — CRAS existentes em todos os 645 Municípios 

do Estado de São Paulo. Então, é uma rede grande. Nós temos um cadastro único, 

com o qual trabalhamos, de 3 milhões e meio de famílias, mais de 10 milhões de 

pessoas. Então, essa é a rede que existe no Estado de São Paulo, que nós 

procuramos atender. 

 Hoje de manhã mesmo, estivemos com a Secretária Nacional de Assistência 

Social, Ieda Castro, junto com os outros Secretários Estaduais. Então, o tema do 

acolhimento, de manter os serviços da assistência, nós temos debatido fortemente 

com essa crise, para não deixar reduzir, não deixar diminuir. 

 O Governador Geraldo Alckmin criou no ano passado um fundo estadual de 

combate à pobreza, que alguns Estados já tinham, mas que em São Paulo vai ser 

composto por 2% do aumento do ICMS da cerveja e do cigarro. Nós pretendemos 
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ter no final deste ano cerca de 1 bilhão de reais para reforçar as políticas sociais na 

área da educação, da saúde, da assistência social, da habitação, da segurança 

alimentar. Então, esse recurso vai ajudar muito. 

 Nós não só aumentamos o imposto. Para compensar, o Governador Geraldo 

Alckmin reduziu o imposto dos remédios genéricos, do arroz, do feijão, da areia. 

Enfim, houve diversas reduções de impostos no Estado de São Paulo, para nós 

podermos criar esse fundo especificamente para a área social. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Eu fiz questão de vir apresentar esse modelo, trazer o compromisso do 

Governo do Estado de São Paulo com o acolhimento, com essa proteção social 

especialmente aos imigrantes. É um público extremamente fragilizado, vulnerável. 

Chega numa situação muito difícil, muitas vezes sem falar a língua, sem ter a quem 

recorrer. Então, junto com as organizações sociais, como a Cáritas e a Missão Paz, 

nós temos essa casa, com 50 vagas. 

 Essa imagem mostra um pouco das ações que nós temos, do serviço, além 

do CIC Imigrante, de que eu falo depois. 

 A Casa de Passagem Terra Nova foi inaugurada em outubro de 2014. São 50 

vagas para público extremamente vulnerável, que são mulheres grávidas, mulheres 

sozinhas com filhos, homens com filhos pequenos, alguns com deficiência física. 

Então, ele chega numa situação vulnerável. Não tem a quem recorrer. Nós o 

acolhemos nessa casa. 

 Com relação aos outros acolhimentos, que demandam um nível de atenção 

um pouco menor, através do cofinanciamento do Sistema Único, nós repassamos 

recursos para a Prefeitura, que faz esse acolhimento mais geral. Esse, específico, é 

integralmente bancado pelo Governo do Estado. 

 Aliás, Deputada, nós temos uma demanda de ampliar esse serviço, com o 

apoio do Ministério da Justiça. Nós já participamos de algumas reuniões, mas a 

ação acabou não prosperando. Então, nós esperamos ansiosamente que, com o 

apoio de recursos federais, consigamos ampliar esse serviço pelo menos para mais 

50 imigrantes. Nós sabemos que há demanda e temos que procurar encaminhar 

essas famílias e abrir mais vagas. 
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 É um serviço de proteção social especial de alta complexidade que nós 

tipificamos no Sistema Único de Assistência Social como Abrigo Institucional na 

Modalidade Casa de Passagem. 

 O Governo do Estado tem outras casas de passagem específicas, como as 

que acolhem dependentes químicos e ficam na região do centro. Então, nós também 

trabalhamos com esse outro público mais vulnerável, mas essa é especificamente 

só para os imigrantes. 

 Ela fica praticamente lotada o tempo todo. Chega a ter no máximo 55 

pessoas. E o atendimento é integral, que eu acho que acaba fazendo diferença: 

ensino do inglês, encaminhamento das crianças para creche e pré-escola, 

atendimento de saúde, emissão de documentos. Enfim, damos toda a atenção que 

nós podemos dar a eles, para que consigam minimamente se estabelecer nos País, 

se ambientar aqui, se acostumar com a cultura do nosso País. 

 Eles ficam na casa em média 3 meses. Nós podemos renovar por mais 6 

meses. Mas em casos especiais acabam ficando até mais tempo. 

 Houve um caso recente de uma família síria com três filhos pequenos que 

vivia uma situação muito dramática, porque o menino de 6 anos vivenciou o 

bombardeio, sofreu literalmente na pele todo aquele horror, e, como os pais tinham 

dificuldade de aprender o idioma, era ele que fazia a tradução para os pais. Então, 

ele, que tinha só 6 anos, era quem entendia o nosso idioma. Eles tinham mais dois 

filhos pequenos, e nós conseguimos que fossem depois acolhidos num Município do 

interior de São Paulo. Eles conseguiram seguir a vida, mas acabaram ficando quase 

1 ano na casa de passagem, e nós acabamos tendo um cuidado diferenciado com 

eles. Eles eram mais vulneráveis ainda que a média. 

 Essa imagem é para ilustrar como nós temos trabalhado lá: oferecemos 

acolhimento, que é hospedagem — camas etc.; as três refeições; todo o 

atendimento profissionalizado social, psicológico, jurídico; atividades de convivência 

ocupacional; orientação profissional. Nós os encaminhamos, ensinamos o idioma. 

Há oficina de idiomas. Inclusive temos o professor — se der tempo até apresento um 

pouquinho da matéria — Crispim, que é um refugiado. Ele veio um pouco antes, já 

aprendeu o idioma e agora ajuda outras pessoas. 

 São modelos exitosos, de sucesso, que nós procuramos ir repassando. 
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 Já são quase 200 usuários atendidos. Passaram lá pela nossa casa 120 

mulheres, 76 homens e 50 crianças. 

 O objetivo é acolher e atender de forma integral essas pessoas, porque, com 

todas essas dificuldades que elas têm, se nós não tivermos esse cuidado integral, 

essa atenção diferenciada, elas acabam não conseguindo se estabelecer, superar 

essa situação vulnerável, estabelecer vínculos comunitários e sociais na região, na 

cultura, de todas as formas. Nós procuramos ambientá-las e trabalhar para que elas 

efetivamente se insiram na sociedade, tenham acesso à rede socioassistencial, aos 

demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais políticas setoriais. 

 Enfim, oferecemos a elas acesso à rede de saúde, a creche, à rede de 

qualificação e requalificação profissional, com vistas à inclusão produtiva. 

 Na média, elas conseguiam, até metade do ano passado, se inserir facilmente 

no mercado, mas agora nós já percebemos mais dificuldade. Não conseguem 

emprego, então vivem um drama: por causa da situação econômica do País, não 

conseguem se colocar, mesmo tendo qualificação profissional — a maioria dessas 

pessoas tem uma boa qualificação, uma qualificação acima da média. 

 Promovemos também o acesso a orientação sobre documentação, 

regularização. Nós também vimos que elas têm muita dificuldade com essa coisa da 

documentação, papel provisório, protocolo. Têm dificuldade de abrir uma conta em 

banco, de ter algumas coisas básicas só com esse papel. 

 Temos uma forte ligação com a ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. 

Recentemente, fizemos um seminário de capacitação, convidando desde agentes 

públicos municipais, Polícia Militar, enfim, todo mundo que tem contato com essas 

pessoas, para se capacitarem. Nós fizemos um curso presencial e on-line com a 

nossa Escola de Desenvolvimento Social de São Paulo — EDESP, o que foi muito 

interessante, para uniformizar as informações, tirar um pouco do preconceito, dos 

mitos, dessas coisas sobre imigrantes, refugiados. Assim, nós pudemos padronizar o 

entendimento e mostrar para todo mundo a situação real dessas pessoas, do que 

elas precisam e como devem ser tratadas. 

 Nós tivemos uma cobertura grande por parte de órgãos de imprensa e 

recebemos a visita de diversos outros entes. 
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 Depois, se nós conseguirmos, falaremos sobre a experiência desse professor, 

que foi um refugiado e agora foi contratado. Outros funcionários também estiveram 

nessa mesma situação. 

 Hoje, o público é majoritariamente composto de africanos de Angola e do 

Congo — mais de Angola. Houve um aumento grande desse público. 

 A nossa expectativa agora é ampliar, ter mais uma casa. Nós conseguimos 

fazer isso muito rápido. Já temos a expertise da organização social parceira. Eu 

acho que o Governo do Estado já colocou recursos e está à disposição para ampliar, 

mas é importante que haja também parceiros, inclusive do Ministério do 

Desenvolvimento Social e do Ministério da Justiça. 

 Quero também falar das dificuldades. 

 O Senador Aloysio Nunes encaminhou recursos para a Cáritas, através de 

uma emenda, para ajudar nas atividades da entidade, e o Ministério disse que ela 

não estava tipificada no Sistema Único de Assistência Social. Essa é uma 

dificuldade que nós estamos tratando junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, 

a fim de definir como as emendas dos Deputados e dos Senadores podem 

beneficiar as entidades sociais sem tanta burocracia. Afinal, as entidades fazem um 

trabalho social e precisam de recursos, mas, por não estarem tipificadas, por não 

terem exatamente um trabalho ali... 

 E essa é uma medida urgente, pois nós temos que facilitar de todas as 

formas. Mas é difícil, mesmo na área da assistência, que o recurso chegue 

efetivamente à entidade. Nós temos dificuldade. É muito engessado. O recurso tem 

que ir para o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que 

repassa o produto para a entidade social. É uma coisa muito arcaica, muito 

atrasada, que eu acho que não corresponde mais ao modelo em que nós vivemos. 

Então, é preciso haver diversas iniciativas dos Parlamentares para fazer um recurso 

chegar, e nós colocamos essa questão. 

 No Dia Internacional da Mulher nós tivemos a cobertura da Globo News, 

mostrando um pouco diversos modelos, diversos exemplos de vida. Enfim, nós 

tivemos uma boa cobertura. 

 É muito gratificante poder ajudar essas pessoas, poder ver que elas seguem 

por si sós e conseguem se inserir na nossa sociedade. 
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 O Estado de São Paulo tradicionalmente é um Estado acolhedor, é um Estado 

que tem portas abertas, e o nosso esforço, do Governador Geraldo Alckmin e do 

Secretário Floriano Pesaro é de acolher todas as famílias que precisam e 

proporcionar-lhes o melhor bem-estar. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. FELIPE SARTORI SIGOLLO - Eu acho que não deu para entender. 

Ela foi perseguida por uma questão religiosa relativa ao marido e veio para o Brasil. 

Esse é um pouco do drama dela. 

 Se quiser passar um trechinho, eu acho que ainda dá tempo. Esse é o nosso 

professor de Português. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. FELIPE SARTORI SIGOLLO - Não é fácil para ninguém sair do próprio 

País em busca de paz, de uma vida melhor em outro continente. 

 Para as mulheres não é diferente. Em São Paulo, africanas que tinham bom 

emprego, formação universitária, situação econômica tranquila refazem o futuro, 

depois de fugirem de guerras, perseguições políticas e religiosas. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. FELIPE SARTORI SIGOLLO - Obrigado. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Felipe Sigollo, 

agradecemos a valiosa contribuição. 

 Eu gostaria também de agradecer ao Deputado Aureo, autor do requerimento 

de realização de audiência pública e do convite à representante da AIESEC, na qual 

a Carolina é Diretora, e aos demais Deputados desta Comissão. 

 Passo a palavra agora ao nosso Relator, o Deputado Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, senhores 

convidados — Dra. Silvana, meu amigo Felipe Sigollo e querida Carolina Araújo —, 

Deputado Aureo, Deputado Milton Monti, Deputado Carlos Gomes e demais 

Parlamentares que participam desta reunião, meus cumprimentos. 

 Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a contribuição dos 

nossos convidados e a participação e a presença de todos os que estão conosco 

aqui. 
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 Como regra, eu tenho aproveitado as audiências públicas para sugerir aos 

nossos convidados que se aprofundem numa matéria ou noutra que tenham 

abordado originalmente. 

 E eu vou ser bem objetivo, vou direto ao ponto, de trás para frente, digamos 

assim, começando pela intervenção do meu amigo Felipe Sigollo, que eu tive o 

privilégio de conhecer na casa de passagem do Governo do Estado de São Paulo. 

Tivemos o privilégio de nos encontrar com o Secretário Floriano Pesaro e o 

Governador Geraldo Alckmin, quando apresentamos a perspectiva desse projeto de 

lei e o discutimos à luz da experiência do Estado de São Paulo. 

 Secretário Sigollo, eu queria resgatar um debate que fizemos com o próprio 

Governador durante aquela audiência no que concerne — permita-me usar esta 

expressão — ao respeito ao pacto federativo nos temas relativos à migração, como 

a acolhida daqueles que chegam ao Brasil, sobretudo aqueles que são 

economicamente hipossuficientes, que são muitos. Particularmente, São Paulo tem 

uma experiência rica por ser destino de boa parte dos que chegam ao Brasil — 

sejam eles refugiados, sejam pessoas que buscam emprego. São Paulo é um polo 

muito forte de recepção de pessoas que chegam do mundo inteiro. 

 Àquele momento, recordo-me que o próprio Governador levantava a 

necessidade de a legislação estabelecer responsabilidades para os vários níveis de 

governo. A mesma coisa observamos no Acre, na visita que fizemos lá. A Deputada 

Bruna Furlan há de se recordar, pois foi uma crítica recorrente, tanto do Governador 

Tião Viana quanto daqueles que atuavam nessa área de acolhida. Por vezes havia 

uma sobrecarga em alguns Municípios e, ocasionalmente, uma sobrecarga junto aos 

Governos Estaduais. 

 Qual é a questão? Quero saber se o senhor considera que a lei poderia tratar 

de responsabilidade de entes da Federação e em que termos poderia tratar do tema, 

de modo que pudéssemos desonerar, digamos assim, ou impedir um excesso de 

responsabilidade para um ou outro nível de governo. 

 Achei muito interessante a experiência da Sra. Carolina, a quem 

cumprimento. 

 Fiquei refletindo sobre o que você disse, Carolina, e queria ouvir a sua 

proposta de criação de um tipo novo de visto, a que chama de “volunturismo”. 
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 O projeto já prevê — arts. 12, 13 e 14, que tratam dos vistos — atividades 

típicas daquilo que eu consegui captar que a entidade realiza. Tem-se, entre os 

vistos temporários — art. 14 —, por exemplo, tanto atividade acadêmica, quanto de 

estudo, trabalho, férias-trabalho, serviço voluntário. No inciso XII há a previsão de 

outras hipóteses de visto temporário definidas em regulamento. Essa hipótese de 

alternativas outras em regulamento também é prevista em outras possibilidades de 

visto. 

 Digo isso por quê? Em que pese ser uma organização internacional e que tem 

uma história bastante longa — de 1948 a 2016 lá se vão 68 anos — e rica, 

importante, há, na vida social e no intercâmbio entre os países, toda sorte de fatos 

sociais novos que surgem e demandam a adaptação das leis, inclusive das regras 

de circulação das pessoas no mundo. Por isso a lei prevê hipóteses em 

regulamento, de modo que possa se adequar às novidades, digamos assim, e a lei 

não pereça na sua previsão num prazo muito curto. 

 O questionamento que faço é se o trabalho desenvolvido pela entidade da 

senhora não caberia nessa regra do regulamento ou numa dessas possibilidades de 

visto temporário que considero bastante abrangente e, inclusive, é uma certa 

novidade desse projeto que ora debatemos — a incorporação de mais possibilidades 

de vistos. 

 Fica aqui a reflexão, sobre a qual quero ouvi-la. 

 Quanto à Dra. Silvana, a quem agradeço a objetividade da intervenção, das 

sugestões, percebi que cotejou muitas vezes o projeto em exame na Comissão com 

a lei de hoje, o Estatuto do Estrangeiro. É claro, evidente, porque é um trabalho 

cotidiano que a senhora realiza inspirada na regra de hoje. 

 Há um consenso — e por isso o projeto do Senador Aloysio Nunes foi 

aprovado por consenso, praticamente, no Senado, numa costura política que 

envolveu o Governo, a Oposição e forte participação da sociedade civil — no sentido 

de que é necessário romper com determinados paradigmas do projeto anterior. Por 

isso faço este registro. Há sobretudo a ideia do direito à migração como direito 

fundamental das pessoas. Esse é um debate que permeou esta Comissão em vários 

momentos. 
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 Digo isso porque entendo as preocupações que a senhora levantou. Todas 

elas são preocupações de ordem prática. Por vezes há um debate, digamos assim, 

abstrato, conceitual, mas é muito importante reverenciarmos a prática, para que 

possamos ter uma lei viva, que dê conta de enfrentar as dificuldades que o nosso 

País tem diante de si. 

 Mas, fazendo a defesa do texto, quero provocá-la para que a senhora possa 

fundamentar a questão um pouco mais. Considerando que a senhora fala do 

impedimento de ingresso — e até cita o exemplo dos torcedores barra-bravas, dos 

hooligans, e provavelmente também deve ter sido impedido o ingresso de muitos 

deles aqui durante a Copa do Mundo —, eu queria provocar uma reflexão da 

senhora nos seguintes termos. 

 Primeiro: eventos específicos, como o caso das Olimpíadas e da Copa do 

Mundo, sempre exigem atos legais próprios. Atos legais próprios poderiam prever 

mecanismos temporários que deem instrumentos para que o Estado possa, digamos 

assim, fazer cumprir os objetivos desses eventos. Então, a primeira reflexão é: seria 

dispensável isso estar na lei geral do País, porque, para eventos específicos, 

haverá, por exemplo, o Ato Olímpico, a Lei Geral da Copa, que permitem regras 

próprias. 

 E o art. 45, a que a senhora se referiu, tem o inciso IX, que garante o devido 

processo legal e impede o ingresso de pessoa: 

  Art. 45. ...................................................................... 

  IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios 

e objetivos dispostos na Constituição Federal, mediante 

ato fundamentado de órgão competente do Poder 

Executivo. 

 Esse inciso permite à autoridade, ao Estado, desde que fundamente o ato e 

demonstre, criar os mecanismos para que a política migratória preserve o interesse 

nacional. Então, eu considero que esse inciso IX poderia atender às preocupações 

que a senhora expressou. 

 Gostaria de ouvi-la: ele atende? É evidente que dá margem discricionária 

para o Poder Executivo. Mas aqui ela também vale. É importante a margem 

discricionária, para que seja viva a decisão do gestor. 
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 A senhora levantou uma questão relacionada à deportação, ao art. 48: 

ausência de um mecanismo mais expedito, digamos assim, que garanta a 

deportação. 

 Aqui há uma preocupação com o princípio norteador da lei, que é migrar 

como direito, direito à migração. E a deportação é um ato extremo, digamos assim, 

que deve se realizar com processo de contraditório, que exige a fundamentação, 

para que seja preservado esse direito. 

 Então, quero levantar mais esta reflexão: em que pese eu perceber as 

preocupações de Estado que a senhora apresentou, há um paradoxo com o espírito 

da lei, digamos assim, que é o que fundamentou o projeto do Senador Aloysio 

Nunes.  

 E a última preocupação que a senhora levantou eu considero pertinente, no 

que diz respeito a mais um nível jurisdicional, digamos assim, quando formos tratar 

da matéria de extradição. Objetivamente o texto permitiria isso. É possível analisar, 

de um lado, uma lentidão maior na definição do processo. Mas há o outro lado da 

moeda, isto é, em havendo um grau a mais de jurisdição para tratar da matéria, isso 

poderia permitir a ampliação do direito de defesa e de contraditório, o que, uma vez 

mais volto a repetir, é o espírito fundamental do projeto do Senador Aloysio Nunes.  

 Eu levanto essas ponderações para ouvi-la um pouco mais. Entendi as 

preocupações da senhora, sobretudo para atender de modo mais eficiente às 

necessidades do Poder Executivo, do Estado brasileiro. Mas eu faço essa 

contradita, digamos assim, se a senhora me permite, fundada nos princípios que 

orientaram, pelo que acolhi das discussões com o Senador Aloysio Nunes, 

sobretudo a ideia de direito à migração, o contraditório, a exigência de atos 

fundamentais do Poder Executivo, para que nós possamos ter o Brasil como uma 

referência internacional na acolhida daqueles que nos buscam como sua direção.  

 Quero de pronto agradecer-lhe enormemente e já colocar à disposição a 

consultoria da Casa, que aqui está nos assessorando, para recolher essas 

propostas objetivas da senhora.  

 É provável, a partir da determinação da Presidente Bruna Furlan, que nas 

próximas semanas haja uma reunião de trabalho interna da Comissão, com os 

Deputados da Comissão, para discutir o texto. E eu queria provocar a nossa 
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consultoria. Levando em conta a atividade típica da Polícia Federal, a polícia de 

fronteira, creio que é importante, com a versão final do texto, antes mesmo da 

reunião de trabalho com os Deputados, nós termos um encontro para fazer um 

exame, uma revisão conjunta, colhendo a experiência que a Polícia Federal tem 

nessa matéria.  

 Muito obrigado.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Com a palavra o Deputado 

Aureo.  

 O SR. DEPUTADO AUREO - Boa tarde. Cumprimento a Presidente Bruna 

Furlan, o Relator e todos os participantes da Mesa.  

 Quero ser bem específico. Eu promovi em meu gabinete uma reunião com os 

representantes da AIESEC e do Ministério das Relações Exteriores, e observamos 

que um dos grandes problemas é que cada embaixada adota um critério por falta de 

regulamentação concreta, específica e clara para que possa desenvolver esse 

trabalho. Isso nos levou a provocar esta audiência pública.  

 Tínhamos outros convidados, Presidente, como o próprio Ministério das 

Relações Exteriores, que facilitaria nosso trabalho, facilitaria a discussão desse tema 

específico dos estudantes, de estrangeiros, de intercâmbio, de pessoas que vêm 

ajudar o nosso País, mas o Ministério já participou de agenda anterior.  

 Eu quero ressaltar que, a meu pedido, a OAB do Rio de Janeiro organizou um 

seminário, que termina nesta tarde, que contou com a participação de 

representantes da sociedade civil e de um número expressivo de advogados da área 

de Direito Internacional.  

 Temos acompanhado, mesmo não estando presente, o tema, que foi bem 

desenvolvido e está sendo bem trabalhado. 

 Eu quero fazer perguntas à AIESEC: quais os países em que esse fluxo de 

intercâmbio está presente e especificamente como funciona? Qual é o fluxo desse 

tipo de intercâmbio no Brasil? A AIESEC poderia exemplificar alguns casos 

concretos que aconteceram recentemente em relação a enviar e receber pessoas 

com esse tipo de fluxo? Quais os critérios adotados para a concessão de vistos de 

intercâmbio voluntário no Brasil? Quais as sugestões que a AIESEC pode 

apresentar para regulamentar esses tipos de vistos no nosso País?  
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 Entendi o Relator quando fez a especificação. O grande problema, algo que já 

trabalhamos com o Ministério das Relações Exteriores, é que precisamos deixar 

claro na legislação, precisamos exemplificar. E vai haver vários exemplos que 

poderemos debater. Eu escutei vários exemplos, não apenas de uma pessoa, mas 

do grupo todo da AIESEC, que eu recebi em meu gabinete e que provocou esta 

audiência pública. Temos que deixar claro este assunto, porque hoje se realiza a 

última audiência pública. Aqui será produzido o relatório para ser discutido com os 

membros da Comissão e ser votado e aprovado.  

 Queremos muito trabalhar na aprovação desse relatório, mas é necessário 

haver clareza para superarmos esse desafio, porque é inadmissível que estudantes 

que venham ao nosso País fazer trabalhos humanitários não consigam chegar ao 

Brasil e realizá-los. Temos que ser claros nessa definição. Eu acho que a AIESEC 

pode contribuir muito hoje para convencer o nosso Relator. É preciso constar isso 

neste projeto, o que vai facilitar o intercâmbio no Brasil. 

 Obrigado.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Deputado Aureo 

pela sua intervenção, que foi muito bem apresentada. Esta Presidência concorda 

com o que foi dito por S.Exa. 

 Para responder à pergunta do Relator e às considerações do Deputado 

Aureo, autor do requerimento, concedo a palavra a Dra. Carolina Figueiredo de 

Araújo. 

 A SRA. CAROLINA FIGUEIREDO DE ARAÚJO - No Projeto de Lei nº 2.516, 

de 2015, art. 14, há exatamente essa previsão dos tipos de vistos temporários, entre 

eles o de prática de atividade religiosa e o de serviço voluntário. 

 Dentro da legislação brasileira o entendimento de visto de trabalho voluntário 

é distinto do que a AIESEC se propõe, em especial no requisito de documentação 

que comprove experiência profissional e qualificação compatível com as atividades a 

serem exercidas pelo intercambista em questão. Isso restringe extremamente o 

número de jovens que viriam ou não realizar trabalho social no Brasil, porque a 

maioria dos jovens, de fato, não tem a formação terminada nem necessariamente 

vai atuar na sua área de formação.  
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 Um dos grandes princípios da nossa organização é oferecer oportunidades 

diferentes a esses jovens, para que eles possam se desenvolver em diversas áreas, 

em especial sair da zona de conforto do dia a dia deles.  

 Hoje, o conceito referente a trabalho voluntário na legislação existente não 

atinge aquilo a que a AIESEC se propõe. Esse é o primeiro ponto. 

 O segundo ponto é que, exatamente como o Deputado Aureo disse, deixando 

à disposição de regulamentações posteriores, nós vamos incidir na mesma 

dificuldade que enfrentamos hoje: as resoluções são vagas e ficam muito à mercê 

da interpretação das embaixadas, que podem, sim, aprovar, mas podem não 

aprovar.  

 O que tem acontecido nessa situação toda? No último ano, 200 vistos foram 

de uma vez negados para canadenses que viriam ao Brasil realizar trabalho social 

em cidades brasileiras, em ONGs brasileiras, em escolas. No último ano, isso 

ocorreu com cerca de 250 norte-americanos, e nós prevemos que, só neste ano, 

500 egípcios não vão conseguir chegar ao Brasil por problemas de visto, porque 

existem interpretações em embaixadas que não reconhecem o que a AIESEC faz 

em termos de benefícios para o nosso País, o que nos tem trazido bastante 

preocupação. É um trabalho que nós temos feito há 46 anos no Brasil e que, de 

repente, não tem sido reconhecido pelas embaixadas. 

 É por isso que nós queremos trazer a figura do volunturismo, que não é algo 

que a AIESEC está inventando, ela de fato existe. É um termo reconhecido até pela 

academia. Existem trabalhos de mestrado sobre o termo volunturismo. E não é só a 

AIESEC que realiza esse tipo de trabalho, mas nós somos, de fato, a organização 

que tem mais expressão nisso e que tem trazido maior número de fluxo. Só no ano 

passado, nós trouxemos mais de 3 mil jovens para realizar esse tipo de trabalho. 

Então o fluxo é muito grande. 

 Nesse sentido, nós temos proposto a previsão da modalidade do 

volunturismo, porque seria algo diferente do que é identificado como trabalho 

voluntário hoje dentro da legislação brasileira, mas também não seria volunturismo 

por si só; ele seria provido de caráter humanitário e aberto democraticamente à 

juventude de todo o mundo que quer de fato atuar socialmente no Brasil.  
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 Nós recebemos, sim, um fluxo muito grande da América Latina, mas por que 

não receber mais gente da Ásia, mais gente da África? Essas pessoas não chegam 

ao Brasil, não conseguem atuar por problemas de visto, por encararem esta barreira, 

que é a interpretação do que elas de fato querem fazer aqui no País.  

 Nós queríamos deixar isso muito claro na legislação e temos trabalhado em 

cima disso. Como a legislação está, ela é vaga, e incidiremos nos mesmos 

problemas que existem hoje. Essa é a grande problemática. 

 Das coisas que o Deputado Aureo perguntou, existe mais algum ponto 

pendente de esclarecimento? (Pausa.)  

 É isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Muito obrigada, Carolina. 

 Felipe, vou continuar com as mulheres.  

 Com a palavra, por favor, a Dra. Silvana Helena. 

 A SRA. SILVANA HELENA VIEIRA BORGES - Deputado Orlando Silva, 

quando fiz as minhas colocações, evidentemente eu estava falando com a visão 

prática de quem executa controle migratório hoje no Brasil.  

 Eu respeito os parâmetros que a nova legislação se propõe a quebrar. Acho 

que isso faz parte da dinâmica do processo e é uma responsabilidade desta Casa. A 

Polícia Federal não tem nada contra essa mudança de paradigma, de forma alguma. 

Mas a Polícia Federal nasceu neste País fazendo controle migratório, e nós 

vivenciamos a cada dia situações que, na prática, exigem que tomemos uma medida 

imediata, que consigamos ser eficientes, para atendermos o interesse que não é da 

Polícia, mas, sim, da sociedade. 

 Não estou defendendo um estado policialesco. Não é isso! Mas também não 

posso deixar de frisar, de lembrar, de chamar a atenção para o fato de que o Estado 

precisa de medidas que possibilitem um controle migratório eficiente e eficaz.  

 Sei que vivemos hoje esta situação, que o problema de migração no mundo 

chama a atenção. Nós temos o lado humanitário, que tem que ser tratado. O mundo 

hoje precisa responder a essa questão humanitária que se põe. Não se pode 

desprezar essa visão. Não se pode desprezar o avanço da legislação em vários 

segmentos para atender aos problemas que são colocados hoje. Mas, como 

representante da Polícia Federal, como uma pessoa que tem a obrigação de 
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executar neste País o controle migratório, também não posso deixar de me 

preocupar com essa questão. E tenho que buscar mecanismos que me deem 

eficácia e eficiência, porque não quero, assim como, tenho certeza, nenhum 

brasileiro quer, um terrorista aqui, uma pessoa que venha nos causar prejuízo, uma 

pessoa que venha expor a nossa sociedade a riscos. É esse que eu quero barrar. É 

esse que eu me preocupo em ter medidas nessa lei, independentemente, Deputado, 

das leis específicas, que, sim, resolvem casos concretos, resolvem situações 

especiais. Mas eu, Polícia Federal, enquanto responsável pelo controle migratório, 

responsável por parte da execução da segurança do Estado, preciso de 

mecanismos eficazes e eficientes.  

 Eu não quero o terrorista. Eu não quero não ter mecanismos que me facilitem 

o controle para evitar que entre o terrorista, que entre aquela pessoa que venha 

praticar crimes, que venha expor a nossa sociedade a risco. A minha preocupação, 

Deputado, é só essa.  

 Não me interpretem mal, não pensem que eu estou defendendo um estado 

policialesco. Não é isso! Não sou contra, de jeito nenhum, essa mudança de 

paradigmas; pelo contrário: eu a reverencio. No entanto, tenho que me preocupar 

com a questão segurança. 

 A Polícia precisa ter mecanismos eficazes para trabalhar, e não só nessa 

área, em todas as áreas que atuamos. A Polícia Federal hoje tem uma gama 

enorme de atividades para executar, para cuidar. E temos que buscar mecanismos 

que nos possibilitem eficiência e eficácia para atendermos o interesse do Estado 

brasileiro. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Quero cumprimentar a Dra. Silvana pela bela 

explanação.  

 A senhora tem a total concordância do nosso texto.  

 Devemos ter essa grande preocupação, porque estamos vendo o cenário no 

mundo. Acham que não vai acontecer em nosso País? Se não fizermos agora uma 

regulamentação correta, daqui a pouco isso estará acontecendo no Brasil. 

 Parabéns por toda a explanação! 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Este é um debate muito importante a 

ser feito. 
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 O terrorismo, por exemplo, é um tema que devemos enfrentar, sobretudo com 

inteligência. Os Estados Unidos da América, que são quem mais investem no 

combate ao terror, têm, a partir de cidadãos próprios, ações importantes contra o 

terror. 

 Entendi o que a nossa querida Silvana falou. Acho que é importante a 

experiência muito viva da Polícia Federal. Aliás, Deputado Aureo, acabamos de 

aprovar aqui no Congresso Nacional uma lei para o enfrentamento do terrorismo, 

que é um compromisso internacional do Brasil. Mas considero importante 

guardarmos a experiência da Polícia Federal, guardarmos o conteúdo inspirador do 

Senador Aloysio Nunes, para chegarmos a um texto que contemple a todos. 

 Em nome da Presidenta, passo a palavra ao Sr. Felipe Sartori Sigollo. 

 O SR. FELIPE SARTORI SIGOLLO - Do ponto de vista social, nós sentimos 

necessidade de uma participação ou de alguma menção ou de uma forma de 

garantir a priorização desse público mais vulnerável por meio da integração, da 

intersetorialidade. Articular os diversos órgãos e as diversas necessidades não é 

fácil. Se fosse só o acolhimento, isso seria feito pelos Municípios. Deixar esse ônus 

do acolhimento ao imigrante ou ao refugiado que chega só com o Município não 

daria certo. 

 Pelo Sistema Único de Assistência Social, o Estado, a União cofinancia esse 

acolhimento, mas não é suficiente. Por isso, nós sentimos essa necessidade, na 

metade de 2014, de colaborar de uma forma mais efetiva, mesmo não sendo 

responsabilidade direta do Estado. Por isso, também chamamos à participação o 

outro ente federativo, que é a União, porque os Municípios, de algum jeito, vão fazer 

o acolhimento. Seja de uma forma mais precária, seja de uma forma mais integral, 

mais completa, os Municípios são obrigados a fazer esse atendimento. 

 Talvez com ações ou alguma previsão, possamos tornar o Estado, a União 

mais presente, de acordo com a necessidade desse público, que é tão sensível. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Muito obrigada, Sr. Felipe 

Sigollo. 

 Também agradeço a Carolina de Araújo, à Sra. Silvana Helena e a todos os 

presentes. 

 Esta foi a nossa 12ª e última audiência pública.  
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 Vou deixar o Deputado finalizar, antes cumprimentando a Irmã Rosita.  

 De tantas boas pessoas que nós conhecemos, de tanto aprendizado, a 

senhora simboliza o dom da caridade e muito nos ajudou na condução dos 

trabalhos. Agradeço por todas as sugestões, as dúvidas, as críticas que a senhora 

nos apresentou. Sabemos que a senhora aqui representa o imigrante, aquele que 

precisa de uma lei humanitária, que nós nos propusemos a fazer, nos empenhamos, 

nos dedicamos. E agradecemos a Deus a oportunidade de cuidar de um povo que 

precisa tanto. 

 Penso que o nosso Relator fará o melhor, ouvindo muito, colhendo todas as 

sugestões. Vamos adaptar na medida do possível, mas penso que atingiremos o 

nosso objetivo, que é o de promover uma lei de caráter humanitário, uma lei que 

descriminalize o fluxo migratório, uma lei que dê uma resposta ao mundo, porque 

esse é um tema mundial, é um tema de relevância. 

 Todos os países terão aqui no Brasil um exemplo de como acolher de uma 

maneira humanitária essas pessoas que estão em trânsito no mundo por diversos 

motivos. 

 Deputado Aureo, V.Exa., com a palavra, encerra os nossos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sra. Presidente, quero só agradecer a 

oportunidade do debate.  

 Cumprimento o professor Cláudio Mendonça, que representa o meu Estado, 

ele foi Secretário de Estado do Rio de Janeiro e me ajuda muito no debate desse 

tema, para que possamos aprofundar e dar clareza a essa regulamentação. 

 Espero contar com o apoio do nobre Relator, para que possamos atender ao 

anseio das instituições que trabalham com intercâmbio no Brasil.  

 Espero contar com o apoio da Presidência, para que possamos também estar 

juntos na aprovação dessa emenda, atendendo às instituições do nosso País, de 

modo que aprofundemos o intercâmbio no Brasil. 

 Eu acho que o projeto é um projeto grande, que traz melhorias aos 

imigrantes. Nós temos que estar atentos para regulamentar o que pudermos e não 

deixar para depois, senão, o problema que já temos hoje no Brasil continua. 

 Quero cumprimentar a Dra. Silvana, o Dr. Felipe e Carolina, que fizeram belas 

explanações.  
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 Dou total apoio à Polícia Federal. Acho que nós temos que seguir o exemplo 

que funciona. Lá fora é assim. Por que tem que ser diferente aqui? E eles têm 

problema com o terrorismo, mesmo com todo o cuidado, com toda a precaução. 

 Nós temos que estar atentos, porque o Brasil é um País que cresce, e tem 

que haver legislação para aqueles que chegam saberem que este é um País sério. 

 Obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Muito obrigada, Deputado 

Aureo. 

 Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a 

tratar, declaro encerrada a presente reunião. 


