São Paulo, 19 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor
Senador Roberto Requião
Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul

Ref. – Congratulação pela indicação como Presidente da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul e solicitação de reunião

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa (CBDHPE) gostaria de congratulálo pela sua indicação como presidente da representação e brasileira no Parlamento do Mercosul
(Parlasul). O CBDHPE foi criado em 2006 com o objetivo de fortalecer a participação cidadã e o
controle democrático da política externa brasileira com impactos na proteção e promoção dos
direitos humanos em âmbito nacional e internacional. Essa coalizão congrega entidades da
sociedade civil e órgãos do Estado e tem acompanhado as posições do Brasil nesta temática.
Dentre as ações desenvolvidas pelo Comitê, esperamos reforçar o espaço de diálogo junto
aos representantes nacionais, no sentido de contribuir em suas atuações em matéria de direitos
fundamentais e política externa, bem como ao fomento do desenvolvimento de instrumentos de
democracia representativa e participativa no Parlasul.
Desta forma, o Comitê gostaria de solicitar uma reunião com V.Exa. no intuito de apresentar
nossa iniciativa e agendas, bem como conhecer as prioridades da representação brasileira no
Parlasul e buscar possibilidades de trabalho conjunto.
Gostaríamos também de reiterar a importância dos canais de participação e acesso à
informação, dos quais o Parlasul já dispõe a fim de compartilhar algumas propostas para viabilizar a
contribuição das representações da sociedade civil nacional e regional junto ao Parlasul, como
audiências públicas, requerimentos de informação, consultas públicas, ações conjuntas, entre

outras. Esperamos contar com sua colaboração para reforçar esses canais e, consequentemente, a
interação entre Parlasur e sociedade civil.
Ficamos no aguardo com relação ao pedido de reunião e estamos à disposição para
qualquer outra informação.

Atenciosamente,

Camila Lissa Asano
Conectas Direitos Humanos
tel/fax 11 3884-7440
camila.asano@conectas.org

Luis Emmanuel Cunha
Gabinete de Assessoria Jurídica
às Organizações Populares - GAJOP
tel 81 3092-5252
gajopdh@uol.com.br

Secretaria Executiva – Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa
www.dhpoliticaexterna.org.br
Entidades que compõem o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa
3 In – Inclusão, Integridade e Independência
ABGLT– Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais
ABIA– Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal
CDHM – Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados
Comunidade Bahá’í do Brasil
Conectas Direitos Humanos
FES - Fundação Friedrich Ebert
GAJOP - Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares
IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
IDDH – Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos
IMDH – Instituto Migrações e Direitos Humanos
INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos
Justiça Global
MNDH- Movimento Nacional de Direitos Humanos
Ministério da Saúde - Programa de DST/AIDS
PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

