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1. Memória 

Trata-se da XIV REUNIÃO ORDINÁRIA do Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes, 
realizada em atendimento ao art. 6º, § 1º, c/c do Decreto nº 9.970, de 14 de agosto de 2019, c/c art. 7º e 11 da Resolução nº 9, 
de 1º de novembro de 2019, publicada no DOU de 04/11/2019, edição 213, Seção 1, página 7.  

A reunião foi presidida pela Diretora do Departamento de Migrações, titular do MJSP no Subcomitê Federal para 
Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes, Sra. Ligia Neves. 

A) Situação na fronteira 

O Sr. Flávio Diniz (MJSP) inicia as discussões da pauta informando que segue vigente Portaria nº 655, de 23 de junho de 
2021, que permite a execução de medidas de assistência emergencial para acolhimento e regularização migratória a pessoas em 
situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária mesmo que tenham ingressado em 
território nacional no período após 18 de março de 2020. 

Ressalta que os dados de registro e solicitações de reconhecimento da condição de refugiado evidenciam a retomada 
das atividades no âmbito da Operação Acolhida, retornando a patamares pré-pandemia, como exemplo, já marcamos no mês de 
agosto/2021 2500 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado por venezuelanos. 

Ressalta-se, ainda, o agradecimento pela colaboração do Sr. José Humberto (ME) para confecção do Boletim Informativo, 
que foi feito com os dados de julho, passando informar dados de emissão de CPF.  

A Sra. Lígia informa que a agenda presencial a Roraima foi a primeira realizada depois da retomada do fluxo de fronteira 
venezuelano, e foi relevante observar como os diferentes órgãos e parceiros estão reagindo neste contexto. Destaca-se que estão 
sendo obedecidos os protocolos sanitários de COVID, e em razão desse cumprimento, os imigrantes têm a necessidade de ficar 
um tempo a mais em Pacaraima para abarcar todas as normas de saúde quanto a vacinação. Tal matéria está sendo abordada 
pelo Subcomitê de Saúde. 

Outro ponto de destaque é a notícia recebida de que a Defensoria Pública da União teria deixado de atuar com base na 
resolução CONANDA na regularização migratória de crianças e adolescentes desacompanhados ou separados na cidade de Boa 
Vista. Foram realizadas reuniões com a Polícia Federal, OIM e um ponto focal da DPU, e a informação recebida é que a DPU 
estaria revendo a sua posição institucional, e entendendo que a possibilidade de atuação de acordo com a resolução CONANDA 
no contexto da migração venezuelana, se restringiria a cidade de Pacaraima. Na medida em que a DPU entende que 
institucionalmente não deve atuar em Boa Vista, essa competência seria da Defensoria Pública Estadual para atuar junto ao 
judiciário. Diante deste contexto, é importante entender qual será a nova disposição de atuação nos atores locais, e serem 
realizadas articulações para esclarecer os procedimentos para acionar os atores da rede protetiva dos vulneráveis. 

E, se for confirmado este entendimento da DPU, o Ministério da Justiça terá que, eventualmente, rever inúmeras portarias 
que mencionam a Resolução CONANDA que estabelecem os procedimentos para a tramitação de requerimentos de autorização 
de residência, registro e emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório. 

A Sra. Juliana (MMFDH) informa que essa foi uma das principais preocupações discutidas no âmbito do Grupo de 
Trabalho de Proteção à Criança, e sugere como encaminhamento a articulação direta com a DPU para esclarecer a atuação e os 
impactos no Brasil desse possível novo fluxo com um entendimento mútuo. O Cel Kanaan (CFAE) se dispôs a articular para 
realização de reunião com a DPU.  

Por fim, Sra Juliana (MMFDH) ressalta que a temática das crianças e adolescentes venezuelanos é diretamente 
impactada pela documentação apresentada pela família e a Sra Lígia (MJSP) sugere que sejam feitos estudos no âmbito do 
Departamento de Migrações para aprofundar o entendimento sobre as possibilidade e impactos de regularização migratória e 
solicitações de refúgio por imigrantes indocumentados que integrem esse público. 

 
B) Outros informes 

Comunica-se a publicação da Portaria Interministerial nº 24, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a concessão 
do visto temporário e da autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais afegãos, apátridas e pessoas 
afetadas pela situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de grave violação de direitos humanos ou de direito 
internacional humanitário no Afeganistão. 

Atualização de cenário pela ABIN informa que o fluxo migratório venezuelano sofre mudanças de acordo com o controle 
interno no país com cobrança de valores pela polícia venezuelana para permitir o fluxo e busca por rotas alternativas mais baratas 
ou seguras. 



 

 

Sr. Kanaan (CFAE) solicita que sejam identificados potenciais gargalos ou dificuldades enfrentadas de atendimento aos 
migrantes em Boa Vista para viabilizar o aumento no número de atendimentos realizados pela Polícia Federal e consequentemente 
dos outros serviços. E consulta sobre a possibilidade de retorno do atendimento pela Receita Federal no posto de Boa Vista.  

Foi informado pelo Sr. José Humberto (ME) que devido ao cenário de pandemia a recomposição de equipes para 
atendimentos presenciais tem sofrido dificuldades. 

 
Encaminhamentos: 
 

 Sr. Kanaan solicitará reunião com a DPU para articulação e esclarecimento de procedimentos no contexto da Resolução 
CONANDA. 

 O Departamento de Migrações (MJSP) aprofundará discussões sobre a documentação de crianças e adolescentes 
venezuelanos para discussão em próximas reuniões do Subcomitê.  

 Solicita o encaminhamento dos dados de CPF atualizados até agosto.  
 

2. Próxima Reunião  

Acontecerá em 13 de outubro de 2021. 
 
 

3. Participantes  
Nome  Cargo  Órgão  Presente  

Lígia Neves Aziz Lucindo  Diretora do Departamento de Migrações  
  

MJSP (Coordenação do 
Subcomitê)  

Sim 

Flávio Henrique Diniz Oliveira  Coordenador-Geral de Política Migratória  MJSP (Coordenação do 
Subcomitê - suplente)  

Sim 

Ana Clara Formiga Ferreira do 
Carmo 

Coordenadora dos Processos Migratórios MJSP Sim 

Brigadeiro do Ar Gilson Alves de 
Almeida Júnior  
  

Chefe da Subchefia de Coordenação de Logística e 
Mobilização  
  

MD  Não  

Coronel Márcio Pontes  
  

Gerente da Seção de Logística Operacional  MD  Sim 

Ricardo Rizzo  Chefe da Divisão de Nações Unidas III  MRE  Não  
Marcela Campos Pereira de 
Almeida 

Divisão de Nações Unidas III MRE  Sim  

José Humberto Valentino Vieira  Coordenador-Geral de Atendimento da Subsecretaria 
de Arrecadação, Cadastros e Atendimento (RFB)  

ME  Sim  

Sergio Barreto de Oliveira Silva  Coordenador na Coordenação de Registro e 
Identificação Profissional da Secretaria de Trabalho 
(SEPRT)  

ME  Não  

Niusarete Margarida de Lima  Assessora Especial para Assuntos de Imigração  MC  Não 

Monica Alves Silva  
  

Analista Técnico de Políticas Sociais  
  

MC  Sim 

Genivano Pinto de Araújo  
  

Diretor de Programa/SAPS  MS  Não 

Juliana dos Santos de Almeida 
Sampaio  
  

Coordenadora dos Direitos das Populações em 
Situação de Risco 

MMFDH  Sim 

Osmar Lootens Machado  
  

Secretário-Executivo Adjunto  GSI/PR  Não  

Adriano de Souza Azevedo  
  

Assessor da Secretaria Executiva  GSI/PR  Não 

Tacao Reis Toyosumi  Chefe no Serviço de Modernização e Regulamentação 
das Fiscalizações (SMORF)  

MAPA  Não 

Fábio Florêncio Fernandes  Coordenador-Geral na Coordenação-Geral do Sistema 
de Vigilância Agropecuária Internacional (CGVIAGRO)  

MAPA  Não  

Fabio Motta da Fonseca 
 

Polícia Federal DIAR/CGPI/DIREX/PF Sim 

Georges Feres Kanaan Assessor Especial da Casa Civil/PR Casa Civil Sim 
Ten Daniel Lucas Mathias Ch PTrig Pacaraima  Sim 
Cel Dutra FT Log Hum  Sim 
912968  Abin Sim 
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