MESA DE POLÍTICA E CIDADANIA
2020/2022

Plano de ação

Introdução :
A coordenação da Mesa Temática de Política e Cidadania reafirma o compromisso de trabalhar
pelo alcance das demandas apresentadas e aprovadas nas Conferências Brasileiros no
Mundo. Entendemos que cada país tem realidade, legislações e estruturas políticas diferentes
e afirmamos o nosso compromisso de respeitar, considerar, e entender estas diferenças,
buscando fazer um trabalho inclusivo promovendo o engajamento dos diferentes setores e
grupos atuantes nas comunidades brasileiras no exterior.
Ressaltamos a importância da participação de todos os conselhos mantendo viva a discussão
no seio de suas comunidades e atualizando a coordenação com relação às novas demandas
que se apresentem a partir da realidade diária de cada país.

Listas das prioridades para gestao 2020/2022:

1 -Trabalhar no avanço e aprovação no Congresso da PEC 6/2018, assinada por 43 senadores
de diversos partidos, que trata da alteração do Artigo 12 da Constituição Federal, visando
assegurar a cidadania brasileira quando o brasileiro adquire outra cidadania, seja no Brasil ou
no exterior. Ressalte-se que a PEC em questão beneficia um enorme contingente de brasileiros
e é absolutamente suprapartidária.

2 - Promover gestão para aprovação de medida que permita a eleição de representante dos
brasileiros que residem no exterior nas 2 casas do Congresso.
Alternativa: Apoiar a criação de um Estado de Brasileiros Residentes no Exterior, que traria, por
si só, a representação política nas duas casas do Congresso Nacional e orçamento anual.
(Vantagens - traria já orçamento aprovado pelo Congresso anualmente, ainda que menor que
os demais estados da união, articulação já estabelecida em vários países de interesse dos
estados e da administração federal brasileira em várias áreas, já viria com representação
política nas duas casas, abrira espaço para o desenvolvimento econômico dos brasileiros no
exterior através de legislação includente e endereçando pontos de conflito que historicamente
formaram barreiras para tal desenvolvimento).

3 - Educação Política local
Promoção de webinar e palestras abordando temas na área de educação política.
Os palestrantes poderão ser: políticos eleitos, pessoas com experiência política no exterior, que
exercem funções em gabinetes políticos ou que tenham experiência e conhecimentos nas
áreas ligadas a política em geral.Ex: gerência de campanhas, gerência de marketing de
campanhas políticas. Lobistas
Promoção de um simpósio de política e papel das comunidades nas políticas de relações
exteriores.,
Simpósio; fórum ou summit sobre a influência política das comunidades no futuro das relações
exteriores do Brasil .Estamos fazendo parte da formação histórica de uma nova realidade onde
a presença do brasil no exterior se faz notável através da participação política da diáspora
brasileira
·

Propostas de ações :
.

cursos de formação política de base

.

conversas comunitárias

-

realização de um painel com senadores brasileiros.

4 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996 PL 07841/2014 (Revalidação de
Diplomas)
Modificação na apresentação do projeto e mesa redonda com a participação e inclusão de
possíveis interesses dos profissionais de mestrado e doutorado. Poderemos, assim, atrair

fortes aliados para trabalharmos juntos no aprimoramento e aprovação dessa importante
proposta..
Propostas da gestão anterior (2018/2020):
1.

Questões relacionadas com a cidadania;

2.

Revalidação de diplomas;

3.

Acordos bilaterais[VS2] ;

4.

Representação da diáspora brasileira no congresso brasileiro;

5.

Discussões de leis que afetam a relação do brasileiro expatriado com o Brasil;

6.
Incentivos ao empreendedor brasileiro no exterior e eliminação de barreiras de comércio
com o Brasil;
7.
Incentivo à participação de brasileiros na política e nos governos dos países de
residência;
8.
Melhorias no serviço consular, inclusive recursos para expansão dos serviços
consulares de segunda e terceira geração;
9.
Legislação e recursos permanentes de apoio à educação em todos os níveis em nossas
comunidades;
10. Incentivo à educação sobre o Brasil e a promoção do turismo e da cultura brasileira no
exterior;

[obs ] Acordos bilaterais são negociações feitas pelo MRE. Se for para sancionar o acordo no
congresso, precisa ser específico aqui. Essa é a parte que nos cabe apenas, fazer lobby para
que sancionem

