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Indicação ao governo do estado de Mato Grosso
com  cópia  para  a  SEJUDH  -  Secretaria  de
Estado de Justiça e Direitos Humanos do estado
de Mato Grosso, demonstrando a necessidade
da criação de uma Superintendência Estadual
para  Refugiados,  Migrantes  e  Apátridas  do
Estado de Mato Grosso.

                                                  Nos termos do art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
governo do estado de Mato Grosso com cópia para a SEJUDH - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos do estado de Mato Grosso, demonstrando a necessidade da criação de uma Superintendência
Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas do Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Abril de 2017

 

Wilson Santos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

No dia 21 de março deste ano, esta Casa de Leis realizou uma Audiência Pública com o Tema “Políticas
Migratórias”, requerida por mim, onde estiveram presentes cerca de 250 pessoas, dentre elas, 200 Haitianos,
especialmente por serem maioria atualmente em nosso estado, onde muitos fizeram uso da palavra,
relatando na oportunidade inúmeras dificuldades enfrentadas pelos migrantes, em decorrência da ausência
de Políticas inclusivas, capazes de atender as necessidades básicas e proporcionar a garantia constitucional
de direitos destinados aos que vivem em nosso país.
Nos últimos anos, o fluxo migratório tem crescido significativamente em nosso estado, tornado-se cada vez
mais necessário o desenvolvimento de Políticas Públicas para atender essa nova realidade.
Em Mato Grosso, nossa solicitação objetiva a construção dessas políticas, que atenda aos migrantes que
aqui se instalarem, objetivando incluí-los, proporcionando seu desenvolvimento em todas as dimensões e
melhor qualidade de vida.
Inúmeros são os fatores que justificam o processo de migração, como desastres naturais ou perseguições
políticas, étnicas ou culturais, busca por melhores condições de vida, além de outras.
A escolha por Mato Grosso também é justificada, pois no Centro Oeste a expansão agrícola e a ampliação
dos investimentos em infra-estrutura nas ultimas décadas tem contribuído e intensificado esse processo.
Enfim, a criação dessa Superintendência vem para fortalecer as ações governamentais e não
governamentais no atendimento ao migrante em vulnerabilidade social e aos egressos do trabalho escravo
em nosso estado.
Dada a importância do assunto e a relevância social para o estado de Mato Grosso é que encaminho esta
Proposição de Indicação para apreciação e aprovação dos nobres pares.
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