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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 

- CNIg - 

 

 
Dia: 11/09/2018 
Hora: 09h:30 às 13h:00 
Local: Ministério do Trabalho, Sala 545, Ed. Sede, Brasília/DF. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

ATA DA VII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE 
IMIGRAÇÃO 

 
 
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove e meia, no Ministério do 1 

Trabalho, Sala 545, Ed. Sede – Brasília/DF, sob a presidência do Sr. Hugo Medeiros Gallo 2 

da Silva, teve início a Sétima Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Imigração – CNIg. 3 

Expedida a convocatória a todos os membros, Titulares e Suplentes, estavam presentes os 4 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil: Sr. Rinaldo Gonçalves de Almeida, 5 

representante do Ministério do Trabalho (MTb), Sr. André Zaca Furquim, representante do 6 

Ministério da Justiça e Cidadania (MJ); Sr. Paulo Gustavo Iansen de Sant’ana, representante 7 

do Ministério das Relações Exteriores (MRE); Sr. Osório Vilela Filho, representante do 8 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Sr. Alcebíades Gomes Pereira 9 

Júnior, representante do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); Sra. Lídia 10 

Miranda de Lima, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 11 

Comunicações (MCTIC); Sra. Bárbara Blaudt Rangel, representante do Ministério do 12 

Turismo (MTur); Sra. Regiane Ataíde Costa, representante da Confederação Nacional da 13 

Indústria (CNI); Sra. Marjolaine Bernadette Julliard Tavares do Canto, representante da 14 

Confederação do Comércio, Serviços e Turismo (CNC); Sr. Thiago Luiz Ticchetti, 15 

representante da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Dos Observadores: Sr. 16 

Diego Lourenço Carvalho, representante da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); Sr. 17 

Duval Magalhães Fernandes, representante da Comissão Nacional para População e 18 

Desenvolvimento (CNPD); Sr. Gustavo Zortea da Silva, representante da Defensoria Pública 19 

da União (DPU); Ir. Rosita Milesi, representante do Instituto Migrações e Direitos Humanos 20 

(IMDH); Sra. Catarina Von Zuben, representante do Ministério Público do Trabalho (MPT); 21 

Sra. Nelbe Ferraz de Trutas, representante da Polícia Federal (PF); Sr. Eduardo Basso, 22 
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representante da Secretaria de Políticas de Previdência Social (SP/MF). Dos Servidores da 23 

Coordenação de Apoio ao Conselho Nacional de Imigração: Sra. Alessandra Teixeira de 24 

Araújo; Sra. Ana Paula Santos da Silva. E dos convidados: Sra. Cristina Sanchez de La 25 

Campa Galán, representante do Ministério do Trabalho Espanhol; Sra. Maria Luisa R. 26 

Hidalgo, representante do Ministério do Trabalho Espanhol; Sr. Eduardo Sanchez Campos, 27 

representante do Ministério do Trabalho Espanhol; Sr. Paulo Sérgio de Almeida, 28 

representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR); Sra. 29 

Ilana Szabo, representante da Defensoria Pública da União (DPU); Jefferson Cruz Acácio, 30 

representante da Defensoria Pública da União (DPU); Tadeu Oliveira, pesquisador do 31 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representante do Observatório de 32 

Migrações (OBMIgra); Sr. Leonardo Cavalcanti, professor da Universidade de Brasília 33 

(UnB) e representante do Observatório de Migrações (OBMIgra); Marília de Macêdo, 34 

representante do Observatório de Migrações (OBMIgra). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 35 

Sra. Maria Auriana Pinto Diniz, representante do Ministério da Educação (MEC); Sr. Odilon 36 

dos Santos Braga, representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 37 

(CTB); Sr. Elias Ferreira, representante da Força Sindical (FS); Sr. Edson Stefani, 38 

representante da União Geral dos Trabalhadores (UGT); Sr. José Juvino da Silva Filho, 39 

representante da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB); Sra. Bela Feldman Bianco, 40 

representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). ABERTURA: O 41 

Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva deu boas-vindas a todos os presentes e em 42 

seguida, instou à aprovação da Agenda Provisória da VII Reunião Ordinária do CNIg de 43 

2018: 1) Abertura; 2) Aprovação da Agenda Provisória; 3) Aprovação da Ata da IV Reunião 44 

Ordinária do CNIg de 2018; 4) Informe dos Grupos de Trabalho: i) Investimento; ii) Atração 45 

de mão de obra em áreas estratégicas ou com déficit de competências profissionais para o 46 

País; iii) Regulamentação da Lei 13.445 de 24 de maio de 2017; 5) Assuntos Diversos; 6) 47 

Processos a serem relatados.  Após a aprovação da Agenda Provisória, o Sr. Presidente 48 

Hugo Medeiros Gallo da Silva, submeteu a Ata da IV Reunião do CNIg de 2018 à 49 

aprovação do Conselho, a qual foi aprovada pela Plenária por unanimidade. Antes de seguir 50 

ao próximo item de pauta, registrou a presença dos representantes do Ministério do Trabalho 51 

da Espanha, agradecendo a colaboração dos mesmos. Em relação ao Grupo de Trabalho sobre 52 

Investimento, o Sr. Alcebíades Gomes Pereira Júnior (MDIC) discorreu que foi 53 

apresentada a versão final do relatório técnico sobre benchmark, que subsidiará a futura 54 

resolução normativa sobre investimento mobiliário e uma prévia dos indicadores que serão 55 

utilizados para estabelecer o montante, inclusive, a possível regionalização dos valores no 56 
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país, destacando que consensuaram a aglutinação desses documentos, para possível 57 

apresentação da minuta nas próximas reuniões. Em continuidade, pontuou que retomaram a 58 

discussão no Grupo de Trabalho de Atração de mão de obra em áreas estratégicas ou com 59 

déficit de competências profissionais para o País, visto que a intenção é alocar a mão de obra 60 

qualificada estrangeira de imigrantes. Acrescentou que o Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo 61 

da Silva conversou informalmente com um representante da Secretaria de Inovações e Novos 62 

Negócios do MCTIC identificando um possível caminho de alocação dessa mão de obra 63 

qualificada através de um projeto vinculado com o PRONATEC, em que são identificadas 64 

demandas das empresas para alocação e capacitação para o mercado de trabalho. Arrazoou 65 

que dois representantes da Secretaria de Inovações e Novos Negócios do MCTIC 66 

participaram da reunião do grupo de trabalho e foi deliberado, como encaminhamento, a 67 

intensificação do diálogo e a análise dos possíveis caminhos de atuação, inclusive com o setor 68 

privado. O Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva destacou sobre a importância da 69 

presença de todos os conselheiros na próxima reunião do Grupo de Trabalho de Investimento, 70 

uma vez que serão discutidos os requisitos, as condições e os valores. O Sr. Alcebíades 71 

Gomes Pereira Júnior (MDIC) solicitou o encaminhamento do relatório técnico sobre 72 

benchmark a todos os conselheiros juntamente com a apresentação dos representantes da 73 

Secretaria de Inovações e Novos Negócios do MCTIC, para conhecimento. O Sr. Presidente 74 

Hugo Medeiros Gallo da Silva deliberou que o encaminhamento seja realizado e registrou 75 

que o documento final será encaminhamento após a inclusão dos indicadores. Solicitou que a 76 

Secretaria solicite a participação dos representantes do MEC na próxima reunião do Grupo de 77 

Trabalho sobre atração de mão de obra em áreas estratégicas ou com déficit de competências 78 

profissionais para o País, salientando a importância de avançar nesse tema. O Sr. Osório 79 

Vilela Filho (MAPA) registrou que o Conselho Nacional de Educação (CNE) trata sobre esse 80 

tema, explanando sobre a importância de sua convocação e o Sr. Gustavo Zortea da Silva 81 

(DPU) complementou que a Câmara de Educação Superior do CNE trata especificamente 82 

sobre esse assunto. O Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva discorreu que o convite 83 

será encaminhado ao CNE, que enviará a demanda a Câmara pertinente. Acrescentou que o 84 

Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Lei 13.445 de 24 de maio de 2017 avançou na 85 

aprovação da resolução conjunta entre CNIg e CONARE, ficando pendentes apenas algumas 86 

pequenas alterações mediante as contribuições dos conselheiros. Distribuiu a minuta de 87 

resolução conjunta para análise, observando que a mesma será encaminhada a CONJUR/MTb 88 

e ao CONARE pelo Ministério da Justiça. O Sr. André Zaca Furquim (MJ) relatou que 89 

uma das condições para a pessoa ser beneficiada por essa portaria é não possuir registro 90 
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nacional migratório anterior, entretanto, observou que a expressão “registro nacional 91 

migratório” é válida para aqueles que possuem o registro provisório. Sugeriu incluir a 92 

seguinte redação como terceiro requisito: “Não possuir uma autorização de residência com 93 

base em outra hipótese legal que possibilite exercício de atividade laboral no Brasil em 94 

termos da legislação vigente.”, para que seja afastada qualquer dúvida ou evitada qualquer 95 

eventual contradição entre os dispositivos do mesmo artigo. O Sr. Paulo Gustavo Iansen de 96 

Sant’ana (MRE) manifestou que no Caput do Artigo 1º cita que essa resolução se refere à 97 

inserção no mercado formal de trabalho de imigrantes que possuem solicitação de 98 

reconhecimento de condição de refugiado, entretanto, ponderou que não podem classificar 99 

uma pessoa solicitante de refúgio com o imigrante. Compreendeu que seria pertinente 100 

encontrar outro termo, para que haja maior precisão na linguagem. Realizados os 101 

esclarecimentos e as alterações necessárias e não havendo mais nenhuma sugestão, o Sr. 102 

Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva colocou para deliberação dos conselheiros as 103 

alterações realizadas e o encaminhamento da minuta de resolução conjunta a CONJUR/MTb 104 

e ao CONARE pelo Ministério da Justiça, a qual foi aprovada pela Plenária por unanimidade. 105 

Prosseguindo para os assuntos diversos, disponibilizou a Minuta de Decreto de Organização 106 

do CNIg aos conselheiros com as alterações realizadas, submetendo à apreciação dos 107 

mesmos. A Sra. Bárbara Blaudt Rangel (MTur) realizou algumas pequenas alterações 108 

ortográficas e o Sr. Paulo Sérgio de Almeida (ACNUR) sugeriu a inclusão dos organismos 109 

internacionais no Parágrafo Único do Artigo 3º. A Sra. Regiane Ataíde Costa (CNI) 110 

questionou se existe alguma diferença entre convidados e observadores e postulou que lhe 111 

preocupa a questão das participações de observadores nas plenárias e nos grupos de trabalho 112 

citado no Inciso 10-D do Artigo 1º, uma vez que entende que essa participação deveria passar 113 

por uma avaliação. O Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva explicou que os 114 

convidados são convocados a participar de temáticas específicas definidas pelo CNIg e que, a 115 

participação constante das instituições, como observadoras, é deliberada também pelo CNIg, 116 

entretanto, complementou que o Regimento Interno irá dispor sobre os requisitos de 117 

participações. Sugeriu que seja repetida a redação do Parágrafo IV no Parágrafo III 118 

realizando as adequações necessárias e que, a composição do CNIg obedecesse à ordem de 119 

precedência. A Sra. Regiane Ataíde Costa (CNI) observou que o Inciso IV do Artigo 3º usa 120 

a termologia “Centrais Sindicais”, entendendo que pode causar alguns problemas caso, 121 

futuramente, não estejam entre os cinco mais representativos. Em resposta, o Sr. Presidente 122 

Hugo Medeiros Gallo da Silva esclareceu que essa questão é definida por uma ordem de 123 

classificação e que, foi consensuada a manutenção dessa redação na última reunião plenária. 124 
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A Sra. Regiane Ataíde Costa (CNI) pontuou que não pode concordar com algo que está 125 

contrariando a lei, sugerindo mencionar apenas que serão membros os maiores representantes 126 

dos trabalhadores na redação. Diante as manifestações, o Presidente Sr. Hugo Medeiros 127 

Gallo da Silva propôs que a Plenária elabore uma redação corrigindo os termos apontados, 128 

para que posteriormente seja submetida às representações dos trabalhadores. O Sr. Osório 129 

Vilela Filho (MAPA) manifestou que o Parágrafo I do Artigo 3º está confuso, uma vez que 130 

menciona apenas os incisos e o Sr. Paulo Gustavo Iansen de Sant’ana (MRE) sugeriu 131 

transformar o Parágrafo I do Artigo 3º no Artigo 4º, para que os incisos mencionados abaixo 132 

façam referência ao Artigo 3º. Finalizadas as manifestações, o Sr. Presidente Hugo 133 

Medeiros Gallo da Silva informou que Minuta de Decreto de Organização do CNIg com as 134 

inserções realizadas será encaminhada por e-mail a todos os conselheiros destacando a 135 

situação dos trabalhadores para os seus representantes e disponibilizando o prazo até 14 de 136 

setembro de 2018 para aprovação. Informou que foi encaminhada aos conselheiros uma nota 137 

sugerida pelo Sr. Duval Magalhães Fernandes referente aos últimos acontecimentos em 138 

Pacaraima/RO e em Boa Vista/RO, em que foram realizadas algumas alterações, distribuindo 139 

a mesma aos conselheiros. A Sra. Marjolaine Bernadette Julliard Tavares do Canto 140 

(CNC) compreendeu que deveriam, talvez, rever essa nota e inserir a postura do CNIg diante 141 

qualquer fato de violência contra os imigrantes. Externadas todas as opiniões, foi 142 

consensuado a elaboração de uma nota pacificadora equilibrada atemporal com o 143 

posicionamento do CNIg. O Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva solicitou ao Sr. 144 

Paulo Gustavo Iansen de Sant’ana que realize as alterações necessárias e encaminhe a nota a 145 

Secretaria do CNIg, que disponibilizará aos conselheiros ainda nesse dia (11/09/2018) para a 146 

realização das eventuais sugestões até o próximo dia (12/09/2018). Informou sobre a 147 

publicação do Decreto nº 9.500 realizada pelo Presidente Michel Temer, que altera o prazo de 148 

estada do visto de visita para os marítimos embarcados em cruzeiros marítimos e em 149 

embarcação de longo curso. Ressaltou que essa publicação tem reflexos diretos na Resolução 150 

Normativa CNIg nº 05, sendo que deverão debruçar na adaptação da mesma. O Sr. Tadeu 151 

Oliveira (IBGE) notificou que o Acordo de Cooperação Técnica firmando pelo Ministério da 152 

Justiça, Ministério do Trabalho, Política Federal, Universidade de Brasília e o IBGE está 153 

sendo colocado em prática, ressaltando que já estão realizando as entradas de metadados. 154 

Articulou que o grupo de trabalho avaliou sobre a necessidade de emissão de boletins 155 

mensais sobre a imigração contendo informações sobre a entrada, saída, registro de 156 

solicitação e inserção no mercado de trabalho formal, para que não haja uma grande 157 

defasagem temporal. Complementou que a OBMigra colocou-se à disposição para preparar as 158 
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tabelas e para disseminar essas informações e que foi elaborado e submetido um plano tabular 159 

aos partícipes, sendo que a próxima reunião será realizada no dia 1º de outubro de 2018. 160 

Acrescentou que o IBGE divulgou a projeção populacional de imigrantes em julho/2018 para 161 

os estados e em agosto/2018 para os municípios e ressaltou que houve um problema na 162 

disseminação dessa informação por parte da imprensa, explicando o processo de elaboração 163 

da projeção. Complementou que o balanço final mostrou que existem 30.900 venezuelanos 164 

residindo no estado de Roraima e cerca de 28 mil venezuelanos em Boa Vista/RO. A Sra. 165 

Nelbe Ferraz de Trutas (PF) ponderou que existe uma preocupação com relação à 166 

divulgação mensal dos dados sobre a imigração, uma vez que essa questão é realizada no 167 

âmbito do Comitê de Assistência da Casa Civil, que trata especificamente sobre esse assunto. 168 

O Sr. Tadeu Oliveira (IBGE) compreendeu que as informações do Comitê de Assistência da 169 

Casa Civil possuem pouca capilaridade para a sociedade e a Sra. Nelba Ferraz de Trutas 170 

(PF) sugeriu que o relatório seja apreciado pelo Comitê e caso o mesmo seja aprovado, seja 171 

divulgado. O Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva questionou sobre a elaboração 172 

da Política Migratória na Espanha, sendo esclarecido que o processo é bem semelhante ao 173 

realizado pelo Brasil. Após as considerações, o Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da 174 

Silva passou ao relato dos processos. 175 

RELATO DOS PROCESSOS: 176 

1) Relator: MDIC; Processo: 46218.008618/2018-19; Nome do estrangeiro: KENNY 177 

MATTHEWS; País: EUA; Chamante: Kenny Matthews; UF: RS; Tipo de Visto: 178 

Residência; Decisão: O Plenário decidiu, por consenso, pelo DEFERIMENTO 179 

CONDICIONADO, acompanhando o voto do Relator. 180 

2) Relator: MDIC; Processo: 46094.000026/2018-94; Nome do estrangeiro: SERIGNE 181 

MBACKE GUEYE; País: Senegal; Chamante: Defensoria Pública da União; UF: RS; 182 

Tipo de Visto: Residência; Decisão: O processo foi retirado de pauta. 183 

 184 

ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente Hugo Medeiros Gallo da Silva reforçou a 185 

importância da participação dos conselheiros nas reuniões dos grupos de trabalho e, não 186 

havendo nada mais para se tratar, agradeceu a presença e a contribuição de todos, e 187 

encerrou a Sétima Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Imigração - CNIg, do dia 188 

onze de setembro do ano de dois mil e dezoito.  189 
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Hugo Medeiros Gallo da Silva 
Ministério do Trabalho   

Brasília/DF   
Setembro de 2018 
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