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IMIGRAÇÃO/2021
1

No dia vinte e cinco do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas, nas

2

dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Brasília/DF, e virtualmente,

3

utilizando a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do Sr. Claudio de Castro

4

Panoeiro, teve início a I Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Imigração – CNIg

5

de 2021. Expedida a convocatória a todos os membros, Titulares e Suplentes, estavam

6

presentes, virtualmente, os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil: a Sra.

7

Ligia Neves Aziz Lucindo, representante suplente do Ministério da Justiça e Segurança

8

Pública (MJSP); o Sr. Erwin Baptista Bicalho Epiphanio, representante suplente do

9

Ministério das Relações Exteriores (MRE); a Sra. Glenda Cristine Cruz Corrêa e o Sr.

10

Fábio Valotto, representantes titular e suplente do Ministério da Economia (ME); a Sra.

11

Débora Cristina Soares Santos e a Sra. Roseli Teixeira Alves, representantes titular e

12

suplente do Ministério da Educação (MEC); a Sra. Niusarete Margarida de Lima e a Sra.

13

Mônica Alves Silva, representantes titular e suplente do Ministério da Cidadania (MC);

14

o Sr. Luiz Fernando Fauth e o Sr. Carlos Eduardo Higa Matsumoto, representantes titular

15

e suplente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);

16

o Sr. André Zaca Furquim, representante titular da Polícia Federal (PF); o Sr. Ismael José

17

César, representante titular da Central Única dos Trabalhadores (CUT); o Sr. Elias

18

Ferreira, representante titular da Força Sindical (FS); o Sr. Roberto Velloso, representante

19

suplente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); o

20

Sr. Renan Brambila Bressan, representante titular da Confederação Nacional das

21

Instituições Financeiras (CNF); a Sra. Bela Feldman Bianco e a Sra. Lúcia Maria de

22

Assunção Barbosa, representantes titular e suplente da Sociedade Brasileira para o

23

Progresso da Ciência (SBPC). Dos Servidores da Coordenação do Conselho Nacional

24

de Imigração: A Sra. Ana Paula Santos da Silva Campelo, Coordenadora-Geral de

25

Imigração Laboral; Silvia Cristina Tavares da Silva, Coordenadora do Conselho Nacional
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26

de Imigração-Substituta; Jutahi de Macedo Matos e Olcinea Alves Barreto, servidores;

27

Adriana Jesus Alves; Eliane Maria da Conceição; Ericson Tadeu de Sousa Carvalho;

28

Paulo Henrique de Sousa Vieira, todos colaboradores da CCNIg. Dos convidados: O Sr.

29

Leonardo Cavalcanti, Coordenador Científico do Observatório das Migrações

30

Internacionais (OBMigra/UnB), a Sra. Marília de Macêdo, Coordenadora Executiva do

31

OBMigra/UnB e o Sr. Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, Coordenador de Estatísticas

32

do OBMigra/UnB. ABERTURA: O Presidente do Conselho Nacional de Imigração, o

33

Sr. Claudio de Castro Panoeiro, deu início a I Reunião Ordinária do CNIg de 2021,

34

cumprimentou os conselheiros e demais participantes, destacou a importância do trabalho

35

do CNIg no momento sensível que o mundo enfrenta por conta da pandemia do Covid-

36

19 e desejou sucesso na realização dos trabalhos. Em seguida, a Sra. Ana Paula,

37

Coordenadora-Geral de Imigração Laboral, passou a conduzir a reunião. Saudou a todos,

38

lembrando que o caderno com o material da reunião fora encaminhado, via e-mail, de

39

modo a facilitar o acompanhamento da reunião. Passou-se a tratar da aprovação da Pauta:

40

1) Abertura; 2) Aprovação da Pauta de Reunião; 3) Aprovação da ata da IV Reunião

41

Ordinária do CNIg de 2020; 4) Assuntos diversos: 4.1) Criação da Câmara Especializada

42

de atração de mão de obra altamente qualificada; 4.2) Criação de Grupo Técnico para

43

tratar de Auditória e Consultoria; 4.3) Ofício nº 106/2020/CLIA BRASIL – Extensão de

44

prazo adicional de três anos para a aplicabilidade do percentual de 15% (quinze por cento

45

de tripulantes brasileiros, como autoriza o art.4º, §1º, da Resolução nº 43, de 2020; 4.4)

46

Estatísticas do CNIg em 2020; 4.5) Levantamento de Processos dirigidos ao CNIg em

47

2021; 4.6) Planejamento Estratégico – 2021 e Plano de Comunicação – OBMIGRA; 5)

48

Relatoria de Processos: 5.1) Membros do CNIg: 06 processos - Resolução Normativa nº

49

23, de 2017; 5.2) Secretaria Executiva: 45 processos - Resolução Normativa nº 23, de

50

2017 e 31 processos - Resolução Conjunta nº 01, de 2018. Após a leitura, a Pauta foi

51

colocada em votação, não havendo manifestações, considerou-se a Pauta aprovada. Em

52

seguida, Ana Paula tratou da Ata da IV Reunião Ordinária do CNIg de 2020, lembrou que

53

a Ata fora encaminhada anteriormente, via e-mail, para que os conselheiros pudessem

54

fazer contribuições, sendo que até aquele momento não foram recebidas mensagens nesse

55

sentido, assim foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passou-se a

56

tratar dos demais assuntos da Pauta, sendo o primeiro, a Criação da nova Câmara

57

Especializada de atração de mão de obra altamente qualificada, Ana Paula informou que,

58

em conjunto com os representantes do Ministério da Economia, a Sra. Glenda Cristina, e

59

o Sr. Fabio Valotto, estava sendo definido o cronograma de reuniões, para que pudessem
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60

apresentar na reunião do CNIg, a ser realizada em abril, a minuta da resolução de criação

61

da câmara especializada. Frisou que o OBMigra iria auxiliar, a câmara em suas atividades

62

novamente, assim como havia feito no ano anterior. Em seguida, Ana Paula passou a

63

tratar da criação do Grupo Técnico que abordaria a atividade de auditoria e consultoria.

64

Ana Paula informou que a Associação Brasileira de Especialistas em Migração e

65

Mobilidade Internacional (ABEMMI) havia feito a solicitação de regulamentação da

66

atividade de auditoria e consultoria, e observou que a ABEMMI havia apresentado uma

67

redação de resolução, contudo, ressaltou que a minuta seria tratada internamente,

68

inicialmente debatida entre os pares da CGIL e posteriormente com o DEMIG e assim,

69

obtendo uma proposta concreta, seria encaminhada para apreciação dos Conselheiros.

70

Logo a seguir, passou a tratar da solicitação da Cruise Lines International Association

71

(CLIA), encaminhada ao CNIg por meio do Ofício nº 106/2020/CLIA BRASIL, que se

72

referia a extensão de prazo adicional de três anos para a aplicabilidade do percentual de

73

15% (quinze por cento) de tripulantes brasileiros, como autoriza o art.4º, §1º, da

74

Resolução nº 43, de 2020. Ana Paula ressaltou que a última resolução aprovada, que

75

permaneceu com percentual de 15% de contratação de tripulantes brasileiros foi a de

76

2020/2021, observou que há um dispositivo na resolução que trata da possibilidade de

77

alteração dos percentuais, a partir de justificativas, baseadas em estudos, e somente assim,

78

existiria a possibilidade de uma nova redução em outras temporadas. Lembrou que o

79

referido ofício fazia parte do caderno encaminhado, no qual a CLIA apresenta uma serie

80

de considerações. Ana Paula frisou que este seria apenas o início do debate, e que a

81

votação desse assunto iria ocorrer na reunião de abril. O Sr. Elias Ferreira, representante

82

da Força Sindical, saudou a todos, e pediu atenção dos conselheiros e conselheiras, para

83

analisar bem a redução do percentual, referente a contratação de brasileiros,

84

principalmente pelo momento difícil que o País atravessa com o avanço da pandemia,

85

Elias entende que não seria o momento de reduzir o referido percentual, e destacou que o

86

ideal seria deixar esse tema para discussão no ano de 2022. Ana Paula concluiu dizendo

87

que o tema seria levado para a reunião de abril, de modo a oferecer tempo hábil aos

88

conselheiros para se inteirarem da matéria. Ana Paula passou a palavra para o professor

89

Leonardo Cavalcante, este saudou a todos e justificou que sua participação na Plenária

90

tinha como objetivo divulgar os produtos desenvolvidos pelo OBMigra, que consistiam

91

em três categorias: Pesquisa, Ensino e Extensão. Explicou que na categoria Pesquisa,

92

foram desenvolvidos nove produtos. Leonardo passou a descrever os produtos: Produto

93

1 – Relatório Anual 2021 – temático, que teria como tema central “2011-2020 uma década
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94

de desafios para a imigração e o refúgio no Brasil”, ressaltou que o referido relatório

95

apresentaria dados sobre imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados. O Produto 2

96

produzido a partir dos registros administrativos dos órgãos em 2020, seria apresentado

97

em formato de Resumo Executivo, com previsão de lançamento para meados de junho. O

98

Produto 3 se referia ao tão esperado DATAMIGRA, consiste em sustentar e alimentar a

99

nova versão dessa ferramenta que permitirá aos gestores públicos, pesquisadores,

100

jornalistas, especialistas na temática, sociedade civil e demais interessados acesso a

101

informações sobre a imigração regular no Brasil, produzidas a partir de dados oficiais do

102

Governo Federal. Destacou que o lançamento estaria previsto para a II Reunião Ordinária

103

do CNIg de 2021, em abril. Leonardo explicou que o Produto 4, trataria dos Dados

104

Trimestrais CGIL e CNIg, seria a elaboração do plano tabular do 1º, 2º e 3º trimestre

105

2021, da base de dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral e Conselho Nacional

106

de Imigração, sua publicação seria no Portal de Imigração, com periodicidade trimestral

107

(abril, julho e outubro). Esclareceu que o Produto 5 consistia na Análise de Conjuntura e

108

Tendência da Migração e do Refúgio no Brasil, sua divulgação utilizaria infográficos e

109

conteúdo audiovisual com o objetivo de disseminar informações estratégicas para o

110

Departamento de Migrações – DEMIG à jornalistas, acadêmicos e sociedade civil.

111

Informou que a publicação seria quadrimestral, nos meses de maio, setembro e dezembro.

112

Quanto ao Produto 6, Leonardo Cavalcante disse tratar-se do Relatório Mensal, esse seria

113

o apoio técnico aos órgãos federais partícipes do Acordo de Cooperação Técnica, com

114

divulgação dos principais destaques, em formato de texto, imagens, gráficos e mapas no

115

próprio Portal de Imigração, teria o objetivo de disseminar informações estratégicas para

116

o DEMIG, a jornalistas, acadêmicos e sociedade civil. Completou dizendo que a

117

publicação deste seria mensal. Quanto ao Produto 7, Leonardo destacou que seria o -

118

Relatório Anual CONARE – esse constituiria o Refúgio em Números, já em sua 6ª

119

Edição, destacou que a previsão de lançamento e publicação seria na semana do refugiado

120

e do imigrante, que ocorreria de 20 a 25 de junho. Explanou sobre o Produto 8, explicando

121

tratar-se da Périplos, uma Revista de Estudos sobre Migrações, responsável pela difusão

122

de conhecimento científico sobre as migrações internacionais desde uma perspectiva Sul-

123

Sul. Informou que a publicação ocorreria nos meses de fevereiro e setembro. Leonardo

124

deu continuidade e falou sobre o último produto da categoria Pesquisa, esclareceu que o

125

Produto 9 - Artigos Científicos, possuía a finalidade de contribuir para o campo

126

acadêmico, através de trabalho de cunho qualitativo, quantitativo e difusão dos trabalhos

127

do OBMigra. Informou que a publicação seria em submissões em revistas indexadas, nos
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128

meses de junho e dezembro. Leonardo, passou a explicar os itens da categoria Ensino,

129

dizendo que o Produto 1 tratava-se do Curso de capacitação EAD sobre Regularização

130

Migratória, e que esse curso seria direcionado ao público em geral interessado na temática

131

de regularização migratória e a previsão de início do curso seria novembro. Quanto ao

132

Produto 2, Leonardo disse que se tratava do Curso de Capacitação EAD sobre Gestão de

133

Fronteiras, este seria direcionado ao público em geral interessado na temática das

134

fronteiras internacionais, com previsão para novembro. Complementou dizendo que esses

135

dois cursos: Regularização Migratória e Gestão de Fronteiras, contariam com a

136

elaboração de infográficos, traduzidos em inglês e espanhol, animação 2D, com tradução

137

em português, transcrição em libras, audiodescrição e legendas em inglês e espanhol.

138

Ressaltou que finalizando as 40hs, de curso seria entregue ao participante um certificado

139

da Universidade de Brasília – UnB. Na categoria Extensão, Leonardo destacou que seriam

140

dois produtos: Oficinas de Trabalho e Diálogos do Observatório. Destacou que as oficinas

141

de trabalho promovidas pelo DEMIG, seriam apoiadas pelo OBMigra, e teriam

142

preferencialmente os participantes do Curso de EAD. Explicou que a primeira oficina

143

ocorreria em junho sobre a temática “Apatridia”. Quanto aos Diálogos do Observatório.

144

Leonardo explicou que se tratava de um espaço de difusão e debate com a comunidade

145

acadêmica e público externo interessado nos temas trabalhados pelo OBMigra. Seriam

146

cinco edições anuais. Por fim, Leonardo falou do último item - Colaborações

147

Transversais, Produto 1, que se tratava de colaborar com questões do DEMIG (CGIL-

148

CNIG-CONARE) no âmbito das suas competências: 1- Sistematização das reuniões do

149

Conselho Nacional de Imigração; 2- Estudo sobre Apatridia: Pesquisa em perspectiva

150

comparada; Estudo dos registros administrativos; Realização de oficina de trabalho; 3-

151

Atualização do estudo técnico “análise técnica sobre o investimento imobiliário por

152

estrangeiros no Brasil 2018”. Quanto ao evento de lançamento presencial, Leonardo

153

destacou que dependeria do controle da pandemia, e destacou que caso não fosse possível

154

a realização, no formato presencial, seria realizado no formato virtual, o mesmo utilizado

155

no Webinário realizado em 2020. Por fim, agradeceu e passou a palavra ao Sr. Antônio

156

Tadeu Oliveira. O Sr. Tadeu, por sua vez, saudou a todos e disse que seu objetivo era

157

apresentar as divulgações de conteúdo do Datamigra, sistema que tratará do lançamento

158

das principais informações, em versões com módulos de dados e gráficos, com a base de

159

dados da CGIL, em CTPS, RAIS, CAGED, STI-MAR e SISMIGRA. Tadeu ressaltou que

160

a partir da conclusão dos testes e entrega da documentação, que ocorreria em 19 de maio

161

de 2021, à DTI/MJSP, ficaria a cargo da análise da documentação para que a ferramenta
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162

pudesse ser disponibilizada ao público. A Sra. Bela Feldman sugeriu a realização de uma

163

pesquisa, sobre os processos deferimentos e indeferimentos, do CNIg. A Sra. Ana Paula,

164

explicou que os processos analisados pelo CNIg, seriam apresentados em relatório oficial

165

do OBMigra, detalhando dados como: escolaridade, idade, sexo, entre outras

166

informações, ressaltou que estes seriam apresentados na reunião de abril. Em

167

continuidade, Ana Paula agradeceu a participação do OBMigra, destacou a forte parceria

168

existente entre CNIg e OBMigra, de forma contínua, tanto no trabalho diário como de

169

eventuais pesquisas, disse ainda que as participações do OBMigra passariam a ser

170

rotineiras nas reuniões do CNIg, para apresentação de relatórios e estatísticas da CGIL e

171

do CNIg. Em continuidade, passou-se a tratar do item 5 da Pauta: Relatoria de Processos

172

5.1.

173

RELATO DOS PROCESSOS:

174

1) Relator: PF; Processo: 08000.03088/2019-14; Estrangeiro: FANG ZHOU; País:

175

China; Chamante: FANG ZHOU; UF: SP; Tipo de visto: Residência; Decisão: O plenário

176

decidiu, por consenso, pelo DEFERIMENTO, acompanhando o voto do relator.

177

2) Relator: FS; Processo: 08505.025516/2019-14; Estrangeira: LUIGIA ROCCO; País:

178

Itália; Chamante: LUIGIA ROCCO; UF: SP; Tipo de visto: Residência; Decisão: O

179

plenário decidiu, por consenso, pelo DEFERIMENTO, acompanhando o voto do relator.

180

3) Relator: PF; Processo: 08460.007684/2019-83; Estrangeira: SARAH ANNE

181

O´SULLIVAN; País: Irlanda; Chamante: SARAH ANNE O´SULLIVAN; UF: RS; Tipo

182

de visto: Residência; Decisão: O plenário decidiu, por consenso, pela EXIGÊNCIA,

183

acompanhando o voto do relator

184

4) Relator: PF; Processo: 08460.007685/2019-28; Estrangeira: LENA SHAMAYA

185

O´SULLIVAN; País: Irlanda; Chamante: LENA SHAMAYA O´SULLIVAN; UF: RS;

186

Tipo de visto: Residência; Decisão: O plenário decidiu, por consenso, pela EXIGÊNCIA,

187

acompanhando o voto do relator.

188

5) Relator: MEC; Processo: 08430.001481/2020-74; Estrangeira: ROSY ELVINE

189

CHINDJE NGANKA; País: Camarões; Chamante: ROSY ELVINE CHINDJE

190

NGANKA; UF: RS; Tipo de visto: Residência; Decisão: Retirado de Pauta.
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191

6) Relator: MEC; Processo: 08430.003471/2020-73; Estrangeiro: MCARTHUR

192

ALEXANDER BARROW; País: Barbados; Chamante: MCARTHUR ALEXANDER

193

BARROW; UF: RS; Tipo de visto: Residência; Decisão: Retirado de Pauta.

194

Na sequência a Coordenadora Geral de Imigração Laboral, Sra. Ana Paula Santos, passou

195

a tratar do item 5.2 da Pauta, Relatoria de Processos pela Secretaria Executiva: Sendo 31

196

processos com base na Resolução Conjunta n° 01, de 2018 e 40 processos com base na

197

Resolução Normativa nº 23, de 2017. Exaltou a diversidade e heterogeneidade dos

198

processos dirigidos ao CNIg e lembrou, a rotina de tramitação dos processos, dizendo

199

que, primeiramente, todos os processos passam por uma análise prévia, realizada pela

200

equipe da Coordenação do CNIg, logo após, os pedidos são apresentados a Secretária-

201

Executiva do CNIg e ao GAB-DEMIG. Por fim, após relatório consubstanciado, àqueles

202

considerados mais complexos são distribuídos para relatoria aos Conselheiros do CNIg.

203

Sendo assim, destacou que a CCNIg propôs o indeferimento ad referendum de 40

204

processos, por se enquadrarem em outros embasamentos, de competência da CGIL, ou

205

seja, por não se tratar de caso especial laboral. Propôs ainda o arquivamento de 5

206

processos, dos quais o CNIg não teria competência de análise de mérito. Em seguida, a

207

Sra. Ana Paula Santos consultou o Colegiado quanto a essas decisões, e este por sua vez,

208

as referendou de forma unânime.

209

Os seguintes processos foram DEFERIDOS “Ad Referendum”, por cumprimento da

210

Resolução Conjunta CNIg/CONARE n° 01, de 2018:

211
212
213
214
215
216
217

08452.006429/2019-12
47040.000994/2020-11
47040.001000/2020-76
47040.001006/2020-43
47040.001009/2020-87
47040.001016/2020-89
08505.011886/2020-08

218

Os seguintes processos foram INDEFERIDOS “Ad Referendum”, por cumprimento da

219

Resolução Conjunta CNIg/CONARE n° 01, de 2018:

220
221
222
223
224

08386.000914/2019-13
08385.001501/2020-08
08452.003583/2020-76
08335.008848/2020-69
47040.000972/2020-43

47040.000957/2020-03
47040.000997/2020-47
47040/001002/2020-65
47040.001007/2020-98
47040.001010/2020-10
08505.011601/2020-21

08391.002087/2019-23
08460.008211/2019-01
08505.009598/2020-85
47040.000895/2020-21
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47040.000983/2020-23
08391.002303/2020-74
47040.001005/2020-07
47040.001008/2020-32
47040.001015/2020-34
08505.011855/2020-49

08444.002157/2019-81
08505.007646/2020-09
08505.022870/2019-89

225

Os seguintes processos foram INDEFERIDOS “Ad Referendum”, por não cumprimento

226

da Resolução Normativa 23, de 2017:

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

08505 001969/2019-47
08795.001004/2019-36
08385.013938/2019-42
08460.006559/2019-56
08505.017399/2019-15
08444.001967/2019-10
08389.005932/2020-03
08460.004369/2020-38
08000.045846/2020-32
08460.005112/2020-01
08460.005116/2020-81
08107.002395/2019-17
08389.005935/2020-39

240

ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente do CNIg Claudio de Castro Panoeiro agradeceu

241

a Coordenadora-Geral de Imigração Laboral, Ana Paula, pela condução dos trabalhos e

242

aos demais membros, e por fim, declarou encerrada a I ª Reunião Ordinária do Conselho

243

Nacional de Imigração – CNIg, do dia 25 de fevereiro de 2021.

08505.007266/2019-22
08505.013889/2019-34
08505.017297/2019-91
08295.010063/2019-36
08460.006446/2019-51
08505.002619/2020-31
08505.009465/2020-17
08241.000763/2020-81
08795.000924/2020-71
08460.005111/2020-59
08505.011003/2020-51
08000.040775/2020-81
08460.005114/2020-92

08505.014881/2019-95
08705.002220/2019-61
08709.004667/2019-34
08385.015928/2019-41
08430.012564/2019-55
08354.000876/2019-76
08505.002006/2020-02
08520.003718/2020-42
08795.000941/2020-16
08460.005117/2020-26
08335.004614/2020-42
08705.002612/2019-20

Claudio de Castro Panoeiro
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Brasília/DF
25 de fevereiro de 2021
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