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Ata nº 11/2021 

 

Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de 

Pessoas no Estado do Rio Grande do Sul – COMIRAT/RS 

 

Reunião Ordinária - Dezembro/2021 

 

Data: 02/12/2021 

Local: Microsoft Teams 

Presentes:  

1. Camila Córdova (Servidora do Departamento de Justiça da Secretaria de Justiça e 

Sistemas Penal e Socioeducativo - SJSPS) 

2. Egidia Josefina Muraro (Centro de Orientação ao Migrante (COMIG) 

3. Ana Amélia (Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica do MPT) 

4. Anderson Hammes (Diretor do CIBAI Migrações) 

5. Anna Ramos (Suplente da Defensoria Pública do Estado) 

6. Beatriz (Suplente do Procurador do Estado Lourenço Floriani Orlandini - Comissão de 

Direitos Humanos da Procuradoria Geral do Estado - CDH-PGE) 

7. Bibiana Waquil Campana (Analista Social do Serviço Jesuíta a Migrantes e 

Refugiados) 

8. Bruna Roth (Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Prefeitura de 

Caxias do Sul) 

9. Gisele Netto (Assistente Sênior de Campo do Escritório do ACNUR em São Paulo) 

10. Karina Pecis Valenti (Estagiária do Departamento de Justiça da Secretaria de Justiça 

e Sistemas Penal e Socioeducativo - SJSPS) 

11. Micheli Piucco (Suplente do Balcão do Migrante e Refugiado/Cátedra Sérgio Vieira de 

Melo/Universidade de Passo Fundo (UPF)) 

12. Pedro Gil Weyne (AVESOL) 

13. Simone Peña (Assistente Social da Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos 

Humanos e Assistência Social - SICDHAS) 

14. Gabriela Penna (Estagiária do Departamento de Justiça da Secretaria de Justiça e 

Sistemas Penal e Socioeducativo - SJSPS) 

15. Susiane Mendonça de Oliveira (FGTAS) 

16. Patrícia Siqueira (Organização Internacional para as Migrações - OIM) 

17. Roger Daniel (Presidente da A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - 

Estaca Charqueadas) 

18. Wagner Crizel (Assembleia Legislativa/Comissão de Cidadania e Direitos Humanos - 

CCDH) 

19. Sérgio Malta (ABIN) 

20. Júlia Silveira (GAIRE e NEPEMIGRA/UFRGS) 

21. Luisivan Strelow (ERESUL) 

22. Edna dos Santos Rodrigues (CEIDEC - Centro de Integração e Desenvolvimento 

Nossa Sra das Graças - Vacaria) 



 

 
Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º andar – Cep: 90110-150 

(51)3288-7373  

 

23. Ilson J. R. da Silva (Coordenador de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 

Racial - COMPPPIR - Novo Hamburgo) 

24. Joseane Schunk Pinto (Professora da Fundação do Ministério Público) 

25. Loiva Serafini (Assembleia Legislativa/Comissão de Cidadania e Direitos Humanos - 

CCDH) 

 

Pautas: 

 

1. Informes 

a. Capacitações para servidores públicos em Migração e Refúgio, em parceria com 

ACNUR e SJMR 

Camila (SJSPS) inicia a reunião informando que a coordenadora Daniela Rezner foi 

chamada para uma reunião de última hora com o Secretário e não poderá comparecer hoje. 

Karina (SJSPS) realiza a coordenação da reunião. No dia 30/11/2021, foi realizada a primeira 

veiculação da capacitação para servidores públicos em Migração e Refúgio, em parceria com 

ACNUR e SJMR. Os temas abordados foram: i) conceitos e dados de refúgio e migração; ii) 

fluxos senegalês, haitiano e venezuelano e a Estratégia de Interiorização; iv) direitos de 

migrantes e refugiados, v) integração local e boas práticas locais. Presença de 58 pessoas, 

de 24 municípios do RS. 

Semana que vem acontecerá nova veiculação da capacitação, no dia 07/12/2021, 

terça-feira, das 9h às 12h. Já conta com 74 inscritos, de 27 municípios do RS. 

Karina e Gabriela (SJSPS) participaram da reunião do COEGEMAS/RS hoje para 

divulgar a capacitação e compartilhar as ações do COMIRAT-RS. 

 

b. Fórum Espaços & Culturas em Vacaria 

Karina (SJSPS) informa que ocorreu em 25/11/2021, em Vacaria, o Fórum Espaços 

& Culturas, para articular políticas públicas para as populações migrantes e refugiadas. 

Promovido pela CEIDEC - Cento de Integração e Desenvolvimento Nossa Senhora das 

Graças, Pastoral do Migrante da Diocese de Vacaria, Associação dos Haitianos e Associação 

dos Venezuelanos. 

 

c. Parceria entre Balcão do Migrante e Refugiado da UPF e a Polícia Federal 

Karina (SJSPS) informa que foi firmado em 19/11 o termo de colaboração entre UPF 

e Polícia Federal, que vai beneficiar as populações migrantes e refugiadas. A parceria prevê, 

entre outras definições, que 50% dos atendimentos que chegam até a PF sejam direcionados 

para o Balcão Migra. Michele (UPF) complementa que vem realizando essa parceria com a 

PF desde março/abril, e foi formalizado no último mês. Primeiro convênio a nível nacional, 

que vai servir de modelo para outras instituições. Estão com demanda grande em Passo 

Fundo. O uso de metade da agenda vem dando muito certo. 

  

d. Política Municipal de Caxias do Sul 

 Informa-se que a Câmara Municipal de Caxias do Sul aprovou hoje (02/12/2021), por 

unanimidade, a instituição da Política Pública para Migrantes em Caxias do Sul. 
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e. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Sérgio - ABIN) 

Sr. Sérgio (ABIN) informa que realizou o curso sobre a LGPD e lembrou das 

instituições do COMIRAT-RS que trabalham no atendimento aos migrantes e operam dados 

sensíveis de pessoas em situação de vulnerabilidade. Chama atenção para a Lei e sugere o 

curso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153  

 

f. Evento de Integração Sociocultural promovido pelo CIBAI, OIM e Prefeitura de 

POA 

Karina (SJSPS) divulga o evento deste sábado que contará com apresentações 

artísticas, vendas de artesanatos e comidas típicas. Data: 04 de dezembro, sábado, das 10h 

às 18h30, no CIBAI (Rua Dr. Barros Cassal, 220 - Floresta, Porto Alegre - RS). 

 

g. Webinar 16 dias de ativismo pelo fim da Violência contra as Mulheres 

Sra. Patrícia (OIM), informa que no dia 09/12 à tarde haverá um webinar pelo Zoom 

em alusão aos dias de ativismo contra a violência baseada em gênero,debate sobre as 

diversas formas de violência contra a Mulher, com enfoque no combate aos danos 

psicológicos ocasionados, ações voltadas para a saúde mental e apresentação de Serviços 

oferecidos pela Cruz Vermelha Brasileira e Instituições que compõem a Rede Local. 

No sábado (11/12), haverá uma atividade voltada para a saúde de mulheres migrantes 

na Redenção. 

 

h. Campanha Projeta o Trabalho 

Sra. Gisele (ACNUR) informa que a campanha Proteja o Trabalho realizará na 

próxima terça-feira (07/12), às 16h30, mais uma live de interesse para pessoas migrantes e 

refugiadas. Neste mês, o tema a ser abordado é “O que é trabalho doméstico no Brasil?”. A 

transmissão será feita pelo canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho no Youtube, 

por meio do link https://youtu.be/WZYk0gzPTzY. O objetivo do evento é explicar a legislação 

sobre trabalho doméstico, apresentar o eSocial Doméstico e como registrar o vínculo 

empregatício na Carteira de Trabalho Digital. A Campanha Proteja o Trabalho é uma 

realização da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) em parceria com a Agência da 

ONU para Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 

Organização Internacional para as Migrações (OIM). Acesse www.gov.br/protejaotrabalho. 

 

i. Despedida de Luisivan 

Sr. Luisivan (ERESUL) informa que por motivo de remoção para o exterior 

(Consulado-Geral em Lagos, Nigéria), será substituído pelo Conselheiro Afonso Celso de 

Souza Marinho Nery (que está vindo do exterior, com previsão de lotação no ERESUL em 

breve. Ana Amélia (MPT) e demais membros saúdam a participação de Luisivan no Comitê. 

 

j. Mudança de endereço do escritório do SJMR 

Srta. Bibiana (SJMR) informa que o SJMR está mudando de endereço para Venâncio 

Aires nº 1048 a partir de 03/01/2022. 

 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://youtu.be/WZYk0gzPTzY
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2. Votação dos membros convidados   

 Conforme manifestação por e-mail, Karina (SJSPS) leva para votação dos membros 

do Comitê a integração da seguinte instituição, sob as seguintes representações como titular 

e suplente. Nenhum membro se manifesta contra. Membro convidado é formalizado. 

 

INSTITUIÇÃO TITULAR SUPLENTE 

Prefeitura Municipal 

Santana do Livramento 

Secretaria Executiva - 

Centro de Referência da 

Mulher 

Fabiana Maria Trevisan 

Henicka 

Secretária Executiva da 

Prefeitura Municipal 

(55) 98419-3327 

fabytrevy@outlook.com 

Ana Paula de Menezes 

Martins  

Secretária Executiva da 

coordenadoria da Mulher 

(55) 98449-2657 

cmjdir.lvto@gmail.com 

 

 

3. Empregabilidade e Auto-emprego dos migrantes no Estado RS pelo CIBAI Migrações  

 Padre Anderson (CIBAI) relata que essa parceria foi possível pelas instituições do 

setor público e privado, garantindo a empregabilidade de 1171 migrantes no Rio Grande do 

Sul, sendo a maioria de nacionalidade venezuelana. Além disso, a maioria é MEI. 

Autoemprego é a nova tendência dos profissionais no mercado de trabalho. Nessa 

modalidade o profissional faz do seu trabalho um produto que é comercializado e ainda existe 

a troca do tempo por dinheiro. Roger (Charqueadas) divulga o curso online e gratuito: 

https://autossuficiencia.org.br/empregue-se/    

 

4. Atendimento aos Migrantes e Refugiados quanto às crianças e adolescentes   

Patrícia (UPF) realizou uma reunião com o Ministério Público Estadual para trabalhar 

a questão da inserção de crianças e adolescentes migrantes nas escolas. A partir de um 

seminário do Fórum de Mobilidade Humana de Passo Fundo, ventilou-se a proposta de 

articulação com coordenadoria de educação para formação da rede estadual de educação. 

Portanto, Patrícia (UPF) sugere acréscimo de pauta no planejamento de 2022 sobre 

educação e a inserção de crianças migrantes e refugiadas no ensino público. Gisele (ACNUR) 

informa que ACNUR, MJ e MEC lançaram um guia para pais e educadores para integração 

de crianças e refugiadas em escolas (link: https://www.educacaopararefugiados.com.br/guia-

completo). Patrícia (OIM) também informa sobre as cartilhas da OIM sobre educação e 

coloca-se à disposição para capacitações.  

 

5. Dia Internacional do Migrante (18/12) 

 Karina (SJSPS) questiona se há alguma organização em andamento para a 

celebração do Dia Internacional do Migrante (18/12) para que o COMIRAT-RS possa apoiar 

e somar na organização. Não houve manifestação. 

 

6. Calendário 2022 de reuniões ordinárias; 

 É apresentado o calendário de reuniões para 2022 e questionado sobre a necessidade 

de realizar reunião em janeiro. Srta. Bibiana (SJMR) manifesta a opinião de que as atividades 

sejam retomadas em fevereiro de 2022, devido ao baixo quórum de janeiro. Sra. Anna Ramos 

https://autossuficiencia.org.br/empregue-se/
https://www.educacaopararefugiados.com.br/guia-completo
https://www.educacaopararefugiados.com.br/guia-completo
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(DPE) também explica que início de janeiro ainda é o recesso do judiciário. Membros se 

manifestam a favor do calendário apresentado. 

 

 

Calendário aprovado: 

1. 06/01* - consenso em não haver reunião em janeiro, por recesso e estruturação 

interna do Comitê 

2. 03/02 

3. 10/03 (carnaval dia 03) 

4. 07/04 

5. 05/05 

6. 02/06 

7. 07/07 

8. 04/08 

9. 01/09 

10. 06/10 

11. 03/11 

12. 01/12 

 

8. Relatório anual (balanço 2021) 

 Karina e Gabriela (SJSPS) apresentam o Relatório de Atividades do COMIRAT-RS 

em 2021 por intermédio dos cards visuais que resumem as atividades. Ambos em anexo ao 

mesmo e-mail de envio da ata nº 11/2021. 

 

9. Plano de Trabalho 2022 

 Karina e Gabriela (SJSPS) apresentam a lista de projetos, ações e prioridades 

planejadas para o Comitê em 2022, conforme articulada com o Grupo de Trabalho Prioridades 

(SJSPS, SJMR, ACNUR e OIM). O mesmo está em anexo ao e-mail de envio da presente 

ata. Sugere-se a leitura do mesmo para organização e eventuais sugestões/correções. 

 

10. Habilitação 

 Patrícia (UPF) traz o relato sobre a barreira linguística nas provas do DETRAN para 

habilitação de migrantes e questiona de que forma poderia ser feita a articulação para que o 

DETRAN ofereça a prova em mais de um idioma. Tendo em vista que o DETRAN é vinculado 

à Secretaria de Segurança Pública do RS, Gabriela (SJSPS) sugere que seja conversado 

com os representantes da SSP no COMIRAT-RS a possibilidade de mobilização interna para 

tradução da prova do DETRANA em parceria com mediadores interculturais (a partir da 

própria Universidade de Passo Fundo). 

 

 

 

Encaminhamentos: 

1. Enviar relatório atividades 2021 e cards 

2. Enviar plano de trabalho 2022 

3. Enviar card de divulgação campanha proteja o trabalho 
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4. Agregar a situação de crianças e adolescentes migrantes do contexto escolar 

5. Pensar mais na dimensão de acesso à educação 

6. Ver com a Patrícia os contatos das representantes do MPE da coordenadoria de 

educação (assistente social Silvia e mais alguém) para convidar para o COMIRAT-

RS. 

 

 

ATESTE: 

E por estarem de acordo, os presentes recebem por via digital a presente ata, a qual, 

não sendo impugnada, surtirá desde já seus efeitos jurídicos e legais. 

 


