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Plano de Trabalho da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a
Medida Provisória nº 820, de 2018, que dispõe sobre medidas de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise
humanitária.

O presente Plano de Trabalho visa direcionar os trabalhos da
Comissão Mista criada para apreciar a Medida Provisória 820, de 16 de
fevereiro de 2018, e que dispõe sobre medidas de assistência emergencial
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária.

I.

REUNIÕES DE TRABALHO
As reuniões da Comissão ocorrerão, preferencialmente, às terças e

quartas-feiras e, se necessário, às quintas-feiras, nos períodos vespertinos e
matutinos.

II.

ETAPAS DE TRABALHO
Em virtude de sua complexidade, o debate e a apreciação da MPV

820, de 2018, pela Comissão Mista deverá ser precedido e instruído por
audiências públicas.
Propomos a realização de três reuniões para audiência de
representantes do Governo Federal, preferencialmente com os Ministérios que
integram o Comitê Federal de Assistência Emergencial; de representantes do
Ministério Público; representantes de Estados e Municípios, direta e
indiretamente, afetados pelo fluxo migratório; e entidades da sociedade civil e
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assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de

especialistas. As audiências serão realizadas no período compreendido entre
os dias 16 e 27 de abril de 2018, sendo seguidas pela discussão e votação do
CD/18254.07683-09

Relatório na Comissão:
Previsão de reuniões da Comissão Mista
1ª Reunião
2ª Reunião
3ª Reunião
Audiência
Pública

Instalação e Eleição
Discussão e aprovação do Plano de Trabalho na Comissão
Mista e aprovação de requerimentos.
1ª audiência pública
Convidados:
 Ministério das Relações Exteriores
 Ministério da Defesa
 Ministério dos Direitos Humanos
 Ministério da Saúde

4ª Reunião
Audiência
Pública

2ª audiência pública
Convidados:
 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR) no Brasil
 Comitê Nacional para Refugiados – CONARE
 Entidades da sociedade civil que atuam na assistência aos
migrantes
 Representante do Ministério Público do Trabalho

5ª Reunião
Audiência
Pública

3ª audiência pública
Convidados:
 Governadora do Estado de Roraima
 Prefeito do Município de Pacaraima
 Prefeito do Município de Boa Vista
 Autoridades de outros Estados e Municípios afetados

6ª Reunião
Deliberativa

Discussão e votação da MPV na Comissão Mista.

Desse modo, submeto o presente Plano de Trabalho à apreciação
dos nobres pares desta Comissão.

Deputado JHONATAN DE JESUS
PRB/RR
Relator
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