CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REQUERIMENTO Nº 273, DE 2013
(dos Srs. VITOR PAULO E NELSON PELLEGRINO)
Requer, nos termos regimentais, autorização
para realizar missão oficial à Bolívia, composta
por membros do Grupo de Trabalho constituído
para acompanhar a situação dos brasileiros
presos naquele país, por representante do
Ministério da Justiça e por assessores.

Requeremos, nos termos regimentais, autorização para realizar
missão oficial à Bolívia, composta por membros do Grupo de Trabalho
constituído para acompanhar a situação dos brasileiros presos naquele país,
por representante do Ministério da Justiça e por assessores.

JUSTIFICATIVA

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, está em pleno
funcionamento no âmbito deste Colegiado o Grupo de Trabalho destinado a
acompanhar a situação dos doze brasileiros presos na Bolívia, acusados de
participação na morte de um torcedor boliviano, no dia 14 de fevereiro, por
ocasião da disputa de uma partida de futebol pela Copa Libertadores da
América. A criação desse Grupo decorreu da aprovação, nesta Comissão, do
Requerimento nº 235, de 2013.
Esse Grupo já realizou três reuniões de trabalho e, na última delas,
ocorrida no último dia 07 de maio, deliberou-se pela realização de missão
oficial à Bolívia para avaliar as últimas ações e desdobramentos do processo
criminal a que respondem os brasileiros.
Embora

estejamos

mantendo

contato

permanente

com

a

Embaixada brasileira em La Paz, não se pode olvidar que alguns contatos e
reuniões de trabalho com autoridades judiciais e do governo boliviano
reclamam a nossa presença naquele país. Some-se a isso a necessidade de
ouvirmos, dos próprios brasileiros custodiados, o tratamento que a eles tem
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sido dispensado, não só do ponto de vista das condições carcerárias,
como também dos trabalhos e da atuação dos advogados que os defendem.
No curso dessa viagem, colheremos os subsídios necessários que
nortearão a pauta de atuação e de ações a serem implementadas pelo Grupo
de Trabalho em destaque, motivo pelo qual se faz necessária a concretização
da missão oficial que ora requeremos.
Do exposto, contamos com o apoio do Colegiado para aprovação
do presente requerimento.

Sala das Sessões, em 15 de maio de 2013.
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