Excelentíssimo Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
artigo 40 inciso II, alínea "a" do Regimento Interno, autorização
para desempenhar missão no exterior por indicação desta
Presidência para participar, como representante do Senado
Federal, da Audiência Parlamentar Anual da União
Interparlamentar por ocasião da 72ª Assembleia Geral da ONU,
que se realizará em Nova York, Estado Unidos, nos dias 22 e 23
de fevereiro de 2018.
Na oportunidade, comunico a Vossa
Excelência em cumprimento ao disposto do Artigo 39, inciso I,
c/c o Artigo 13 do Regimento Interno, que me ausentarei do País
no período de 21 a 26 de fevereiro do corrente ano, para o
desempenho desta missão.

Senador Gladson Cameli
PP/AC
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Requerimento 23 , de 2018

Eu, Gladson de Lima Cameli, Senador da República, participei da 72ª Assembleia Geral
da ONU, em Nova York, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, como membro da União
Interparlamentar e representante do Brasil.
O tema geral da reunião foi “Rumo a um pacto global para uma migração segura,
ordenada e regular: Uma perspectiva parlamentar” que destaca a preocupação geral com
a aceitabilidade dos migrantes e a organização para que isso ocorra pacificamente.
Em seu discurso, o Presidente da 72ª Assembleia Geral da ONU, Sr. Miroslav Lajcak,
destacou que 258 milhões de pessoas vivem fora de seu país de origem, que migram em
busca de maior estabilidade social, política e financeira. Este fator se tornou
importantíssimo para a condução de políticas públicas, para a estruturação e a
coordenação desses países, bem como a coesão de suas populações (nativas ou não).
A maior preocupação tratada foi com a receptividade dos países em relação aos migrantes
ilegais, principalmente os que têm maior vulnerabilidade, como mulheres e crianças,
tentando evitar a xenofobia. Concluíram que a demora em atender essa demanda pode
causar vários problemas sociais e financeiros, além de estruturais e de desenvolvimento.
Assim, nos comprometemos em legislar para um melhor acolhimento dessas pessoas,
inclusive com previsão orçamentária para alicerce e estímulo desse trabalho.
Destacaram também que o papel dos migrantes é fundamental para que o pacto prospere,
e que, da mesma forma, os países receptores devem construir um cenário cooperativo
entre as partes, dando-lhes oportunidades de trabalho e espaço para sua própria
representatividade.
Ao encerrar a reunião, a Presidente da UIP convidou a todos para participarem da 138ª
Assembleia da UIP em Genebra, onde teremos mais oportunidade de debater sobre o
assunto, dentre outros.
Brasília, 21 de março de 2018
Senador Gladson Cameli
PP/AC
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