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Ata nº 09/2021 

 

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

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

 

Reunião Ordinária - Outubro/2021 

 

Data: 07/10/2021 

Local: Microsoft Teams 

Presentes:  

1. Adriano de Almeida Machado Pistorelo - Advogado CAM 

2. Aldaisa dos Santos e Bruna Roth - Prefeitura de Caxias do Sul 

3. Aline Crochemore - Prefeitura Municipal de Pelotas e faz parte do COMIRAT-Pelotas 

aline.chm.2017@gmail.com  

4. Andrea Mattos - Polícia Civil - Delegada da Delegacia de Combate à Intolerância em 

Porto Alegre 

5. André Scherer - Secretaria de Segurança Pública (SSP) 

6. Bibiana Waquil Campana - Assistente Social - Analista Social do SJMR 

7. Cristiano Freitas - Coordenador no núcleo da ADRA em Rio Grande 

8. Daniela Setim Rezner - Diretora do Departamento de Justiça da Secretaria de Justiça 

e Sistemas Penal e Socioeducativo - Coordenadora COMIRAT/RS 

9. Ednea Paim - Coordenadora da Coordenadoria de Igualdade Racial e Migrantes em 

Canoas 

10. Everton Rovani - Secretário Municipal de Assistência Social - Tapejara 

11. Fabiana Trevisan - Secretaria da Assistência e Inclusão Social - Centro de Referência 

da Mulher de Santana do Livramento fabytrevy@outlook.com 

12. Fernanda Pinheiro Brocco - Assistente Social - Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento Social em Marau 

13. Geraldine Ruffato - Assistente Social do CAM 

14. Gérson Luis da Rosa Teixeira 

15. Geruza Maron - Assistente Social CREAS/Chuí geruzamaron77@hotmail.com  

16. Gicela Beatriz Leal Timponi - Secretaria Municipal de Direitos Humanos em São 

Leopoldo 

17. Gisele Netto - Assistente Senior do ACNUR E-mail: netto@unhcr.org  

18. Hector Lopez - Assessor para as Migrações da Cruz Vermelha 

19. Henry Pérez López - Presidente da Cooperativa Habitacional Migrantes do Sul 

20. Inaiara Viz Vieira Vargas - Secretária na DRDH/RS 

21. Ilson Silva - Coordenador de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial da 

Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo 

22. Joice Kaefer - Escrivã de Polícia SSP 

23. Joseane Pinto - Fundação do Ministério Público (FMP) 

24. Júlia Silveira - GAIRE e NEPEMIGRA/UFRGS 

25. Juliano Florczack Almeida - FGTAS 

26. Juliano Santos - Supervisor Regional do Exército da Salvação 

mailto:netto@unhcr.org
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27. Karina Pecis Valenti - Estagiária da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e 

Socioeducativo 

28. Laura Xavier da Costa Brewster - OAB/RS 

29. Laura Ferrari - Assessora Jurídica SJMR 

30. Lina Gonçalves Lopes - Coordenadora de Projetos da Fundação LaSalle 

31. Karla Haack -  Coordenadora de Projetos da Fundação LaSalle 

32. Lourenço Floriani Orlandini - Procurador do RS - Coordenador da Comissão de 

Direitos Humanos 

33. Luana Kovaleski 

34. Lucas Rosin - Gerente de Projetos do Exército de Salvação 

35. Luciele Scapini - CIBAI 

36. Luisivan Strelow- ERESUL 

37. Maria Cristina 

38. Maria Fuentes Barba - UPIIRDE e Coordenador do COMIRAT-POA 

39. Morgana Moretti - Psicóloga do CRAS em Santo Antônio do Palma 

40. Neidi - Espaço Mundo - Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Esteio 

41. Giuliana Redin - MIGRAIDH e Cátedra Sérgio Vieira de Melo (UFSM) 

42. Patrícia G. Noschang - coordenação do Fórum de Mobilidade Humana de Passo 

Fundo e do Projeto de Extensão da Universidade de Passo Fundo - Balcão do 

Migrante e do Refugiado 

43. Pedro Gil Weyne - Advogado no Centro de Referência em Direitos Humanos da 

AVESOL 

44. Profa. Sherol Santos - Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) 

45. Roger Daniel - Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 

Charqueadas 

46. Rafaela Arnold - Cruz Vermelha Porto Alegre 

47. Rose Debastiani - Secretaria de Assistência Social de Sarandi 

48. Robson Valdez - Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais 

(SERFI) 

49. Simone Palavé Peña - Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e 

Assistência Social (SICDHAS) 

50. Ten Cel Paulo Rogério dos Santos Alberti da Brigada Militar - Chefe do Estado-Maior 

do Comando de Policiamento da Capital - CPC - Responsável pela polícia ostensiva 

e preservação da ordem pública em Porto Alegre 

51. Valesca Ribeiro - Diretora da Coordenadoria de Igualdade Racial e Migrantes em 

Canoas 

52. Viviane Gomes - Superintendente de Programas Sociais da Secretaria de Cidadania 

e Assistência Social de Rio Grande (COMIRAT-Rio Grande) 

53. Viviana Krepsky - Assistente Social da Secretaria de Obras e Habitação 

54. Viviane Marques Pinto - Assistente Social - Coordenadora do CRAS São judas Tadeus 

em Gravataí (CRAS referência para migrantes haitianos e venezuelanos) 

viviane.ss.pinto@gmail.com  

55. Alfredo Martin 

 

Pautas: 
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1. Informes 

a. Evento Boas Práticas MigraCidades 

b. Apresentação nova estagiária 

c. Apresentação novos membros (atualização ofícios) 

d. Ofício nº 114/2021 para prefeituras 

2. Apresentação de projeto de incidência nas DELEMIGs nas 14 unidades da Polícia 

Federal no RS e formação de GT 

3. Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais: determinação da data da primeira 

reunião do Fórum + votação de representantes do COMIRAT-RS para nossos 

assentos no fórum 

4. Formalização dos membros do GT Planejamento de prioridades de pautas e 

organização dos projetos do Comitê e do GT de formulação da Política Estadual 

 

 

 

EVENTO BOAS PRÁTICAS MIGRACIDADES 

 Daniela (SJSPS) inicia a reunião com o informe sobre o evento “Boas Práticas de 

2020” do MigraCidades, no qual participou representando o governo do estado do Rio Grande 

do Sul e apresentou o COMIRAT-RS. O evento não ficou gravado, mas as fichas de boas 

práticas dos governos no MigraCidades estão disponíveis no site: 

https://www.ufrgs.br/migracidades/factsheets-boas-praticas/  

 

ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS DO COMIRAT/RS 

Daniela (SJSPS) informa que a coordenação do COMIRAT/RS enviou o Ofício 

Circular nº 50/2021 para atualização das indicações de representantes dos membros do 

COMIRAT/RS, conforme Decreto. Foram apresentados os representantes conforme quadro 

abaixo. Ainda aguarda-se retorno de demais indicações de representantes. 

INSTITUIÇÃO TITULAR SUPLENTE 

ACNUR 

 

Gisele dos Santos Netto 

(Assistente Sênior de 

Campo do Escritório do 

ACNUR em São Paulo) 

William Torres Laureano da 

Rosa (Assistente Sênior 

da Determinação da 

Condição de Refugiado do 

Escritório do ACNUR em 

São Paulo 

AVESOL Pedro Gil Weyne  Daniela Van Der Straeten 

Pimentel 

Brigada Militar Ten Cel QOEM Paulo 

Rogério dos Santos Alberti 

Maj QOEM Fabrício Jung 

Zaniratti 

Cáritas Arquidiocesana 

Porto Alegre 

Elton Bozzetto  Carine Fraga Santos 

https://www.ufrgs.br/migracidades/factsheets-boas-praticas/
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Casa Civil Gabriela Cruz da Silva Lima 

(Assessora da Subchefia 

Geral) 

Maria Betânia Braun 

(Analista Jurídica do 

Gabinete) 

Centro de Atendimento ao 

Migrante em Caxias do Sul 

(CAM) 

Geraldine Monteiro Ruffato Adriano de Pistorelo 

 

CIBAI Pe. James-son Mercure Pe. Ademar Barilli 

Defensoria Pública do 

Estado 

Aline Palermo Guimarães Anna Carolina Meira Ramos 

Defensoria Pública da União  Eduardo Tergolina Teixeira  

Escritório de representação 

do Ministério das Relações 

Exteriores - ERESUL 

Luisivan Vellar Strelow Francisco Samuel Barzotto 

Fundação La Salle Karla Rafaela Haack 

(Coordenadora de Projetos) 

Lina Gonçalves Lopes 

(Coordenadora de Projetos) 

Fundação Gaúcha do 

Trabalho e Ação Social – 

FGTAS 

Juliano Florczak Almeida

  

Susiane Mendonça de 

Oliveira 

GAIRE Júlia Silveira Gabriela Penna 

Ministério Público do Estado DÉBORA REGINA 

MENEGAT 

GISELE MÜLLER 

MONTEIRO 

OAB Laura Xavier da Costa 

Brewster  

Dineia Largo Anziliero 

Polícia Civil Delegada de Polícia Andrea 

de Melo da Rocha Mattos 

Reschke 

 

Procuradoria-Geral do 

Estado 

Lourenço Floriani Orlandini Flávia 

Faermann 

PUCRS Professor EDISON 

HUTTNER 

 

SADHIR Luana Tubino  Ingrid Baggio 

Secretaria da Saúde Carlos Roberto Goes Rarianne Carvalho Peruhype 
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Secretaria de Articulação e 

Apoio aos Municípios 

Deise Strigemeiuve Rogério Pasa 

Secretaria de Obras e 

Habitação 

Angelita Pinto de Souza Viviane Krepsky 

Secretaria de Segurança 

Pública 

Escrivã de Polícia Joice 

Kaefer 

André Luís Forti Scherer 

ecretaria Extraordinária de 

Relações Federativas e 

Internacionais 

Robson Coelho Cardoch 

Valdez 

Douglas Pohlmann 

Velasquez 

 

Superintendência da Polícia 

Federal no Estado do Rio 

Grande do Sul 

Dagoberto Lucas Barreto Eduardo Gonzalez Tavares 

 

Unidade dos Povos 

Indígenas, Imigrantes, 

Refugiados e Direitos 

Difusos da Diretoria de 

Direitos Humanos e Outras 

Identitárias (UPIIRDE) 

Mário Jaime Fuentes Barba

  

Pedro Negreiros 

Cruz Vermelha Rafaela Arnold Hector Lara 

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE INCIDÊNCIA NAS DELEMIGS NAS 14 UNIDADES 

DA POLÍCIA FEDERAL NO RS E FORMAÇÃO DE GT 

 Daniela informa sobre o Ofício nº 131/2021, com o convite para que diversas 

instituições do interior do estado do Rio Grande do Sul que atuam com a pauta migratória 

respondessem o formulário de mapeamento da rede estadual e comparecessem na presente 

reunião do COMIRAT-RS. Considerando as discussões realizadas no âmbito do Comitê, 

buscou-se representações das 14 circunscrições da Polícia Federal no estado, a fim de 

identificar as demandas, compartilhar experiências e operacionalizar o projeto de incidência 

das Delegacias de Migração. 

Karina (SJSPS) apresenta a articulação mobilizada a partir de uma reunião inicial com 

Adriano Pistorelo (CAM) e Laura Ferrari (SJMR) para identificar as diversas 

demandas/desafios que os migrantes enfrentam nos atendimentos das Delegacias de 

Migração da Polícia Federal, com uma representatividade maior do estado no Comitê, a fim 

de trabalhar a articulação das redes municipais e a PF. Considerando que a PF é a porta de 

entrada do fluxo migratório no estado, bem como um primeiro acesso à regularização do 

status migratório, é perceptível como cada unidade possui uma realidade, desafios, estrutura 

e funcionamento interno específicos. Assim, iniciou-se a mobilização para criação de um 

Grupo de Trabalho com representantes das 14 circunscrições (por meio do Ofício 131/2021). 

A partir deste espaço, busca-se organizar formas de incidência nas DELEMIGS em quatro 
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níveis, uma vez que possuem alto potencial de disseminação de informações qualificadas 

(tanto sobre a rede local quanto sobre direitos básicos):  

I. Produção de materiais informativos no âmbito do COMIRAT/RS para as 

Delegacias de Migração (14 ao total no RS). Temas propostos: condição 

jurídica do migrante (como a diferenciação entre os status de residência, 

solicitante de refúgio, refugiado); acesso à política de assistência social da 

região; serviços de proteção e justiça. É levantada a necessidade de tradução 

para os principais idiomas da população migrante, bem como mediação 

intercultural. Sugestão: folder A5, com principais informações de fácil acesso. 

Para contribuir no acesso às informações e orientações necessárias aos 

migrantes, é proposta a implementação de materiais físicos e digitais, nos 

idiomas português, espanhol, creole haitiano, wolof e árabe. 

II. Elaboração de vídeos (materiais audiovisuais) para que os migrantes que 

aguardam o atendimento da Polícia Federal possam ver na sala de espera. A 

depender da estrutura e dos recursos das unidades, mas seria um material 

informativo audiovisual; 

III. Capacitação e instrução para servidores(as) da Polícia Federal que realizam 

atendimento à população migrante; 

IV. Instrumentalizar um edital para estagiário de triagem que vise ao atendimento 

humanizado para população migrante na Polícia Federal. 

Laura (SJMR) e Adriano (CAM) complementam com a ideia de que o projeto 

proporcione uma aproximação da rede, para garantir estes materiais informativos qualificados 

disponíveis nos espaços da PF, com o objetivo de informar os usuários sobre as 

possibilidades de regularização migratória (residência x refúgio). Além disso, é importante o 

mapeamento e divulgação das redes que atuam com a população migrante, sobretudo para 

poder referenciar os contatos e serviços oferecidos. 

Henry (Coop. de Migrantes) saúda a importante iniciativa, mas elucida a dificuldade 

de que as informações sobre os direitos aos migrantes cheguem nos 

funcionários/servidores/agentes da ponta, seja de bancos, seja de unidades de saúde ou de 

assistência social. Refere-se ao fato de que, embora os migrantes tenham amparo legal para 

os documentos vencidos, muitos são impedidos de realizar transações bancárias ou acessar 

o sistema de saúde. Além disso, reitera a urgência em resolver as questões que impedem a 

valorização e a integração da população migrante ao mercado de trabalho, sobretudo os 

entraves burocráticos de revalidação de diploma, prezando pelo protagonismo coletivo. 

Geruza Maron (CREAS/Chuí) relata as dificuldades da região da fronteira, desde a 

falta de recursos nos Centros de Referência do município, até questões de saúde mental, 

levando a uma rede muito fragilizada para efetivar os direitos dos migrantes. O acolhimento 

é feito pelo CREAS. Estão trabalhando com CRIM-POA e Cruz Vermelha, bem como 

articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Uruguai. Também refere a 

necessidade de qualificação profissional para quem atende migrantes e divulgação de 

informativos, a fim de efetivar os direitos previstos legalmente. 

Cristiano Freitas (ADRA/Rio Grande) ilustra o problema no município de Rio Grande 

com a Delegacia de Migração, que se trata da negativa de declaração de hipossuficiência 

econômica. Também questiona sobre a possibilidade de abertura de edital para 

voluntário/funcionário na DELEMIG para realizar triagem e atendimento humanizado. Adriano 
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relata que esses casos são bem comuns e sugere que abram uma reclamação no MPF, haja 

vista que a hipossuficiência é declaratória. 

Formação do GT: Viviane Pinto (Gravataí), Giuliana Redin (Migraidh), Cristiano 

Freitas (Rio Grande), Fabiana Trevisan (Santa do Livramento), Patrícia Noschang (UPF), 

Geruza Maron (Chuí), Andrea Mattos (Polícia Civil), Roger Daniel (Charqueadas), Gisele 

Netto (ACNUR), Mário Fuentes (COMIRAT-POA), Laura Ferrari (SJMR), Henry López 

(Cooperativa Habitacional), Fernanda Brocco (Marau), Bibiana Waquil (SJMR), Aline 

Crochemore (Pelotas), Adriano Pistorelo (CAM) e Viviane Gomes (Rio Grande). 

Gisele (ACNUR) sobre capacitações oferecidas pelo ACNUR e plataforma Help 

https://help.unhcr.org/brazil/ para simplificação e acessibilidade da política migratória no 

Brasil. A plataforma “Help” compila informações sobre refúgio, migração, interiorização e 

facilita o acesso aos direitos (tanto dos migrantes, quanto de quem atende na ponta). Há 

também a possibilidade do ACNUR realizar capacitações e/ou treinamentos sobre qualquer 

tema, bem como divulgar webinares para que a informação seja agilizada. Entrar em contato 

com a Gisele para buscar apoio: netto@unhcr.br  

Robson (SERFI) divulga o trabalho que conduziu com pesquisadores da extinta FEE: 

http://panoramainternacional.fee.tche.br/?issue=volume-1-numero-3. 

 

FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS E COMITÊS ESTADUAIS: DETERMINAÇÃO DA 

DATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO FÓRUM + VOTAÇÃO DE REPRESENTANTES DO 

COMIRAT-RS PARA NOSSOS ASSENTOS NO FÓRUM 

 A formalização da data da primeira reunião nacional de representantes de Conselhos 

e Comitês Estaduais será enviada por e-mail, conforme a disponibilidade de todos os 

conselhos/comitês. A proposta será para a primeira quinzena de dezembro de 2021. 

 Aqueles que têm interesse em ser conselheiro do COMIRAT-RS no Fórum Nacional 

devem manifestar interesse pelo formulário, indicando se deseja ser representante do poder 

público ou sociedade civil. Não houve desacordo pelo formato proposto. 

 Gisele (ACNUR) vai fornecer as datas das próximas reuniões dos outros conselhos e 

comitês estaduais.  

Calendário 

● Inscrições para conselheiros até 20/10 (https://forms.gle/cgcJuvdr934tb3Gn8)  

● Envio do formulário para votação dos membros que se inscreveram para representar 

o COMIRAT/RS no Fórum Nacional no dia 22/10 

● Votação para conselheiros até 03/11 

● Anúncio dos conselheiros 04/11 (reunião ordinária do COMIRAT/RS em Novembro) 

● Reunião Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais entre 6 e 10/12 

 

FORMALIZAÇÃO DOS MEMBROS DO GT PLANEJAMENTO DE PRIORIDADES DE 

PAUTAS E ORGANIZAÇÃO DOS PROJETOS DO COMITÊ E DO GT DE FORMULAÇÃO 

DA POLÍTICA ESTADUAL 

 

GT Plano Estadual 

Daniela (SJSPS) retoma o GT que havia sido iniciado na última reunião do Comitê, e 

reitera convite para que mais pessoas o integrem. 

 

https://help.unhcr.org/brazil/
mailto:netto@unhcr.br
http://panoramainternacional.fee.tche.br/?issue=volume-1-numero-3
https://forms.gle/cgcJuvdr934tb3Gn8
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Formação do GT: Patrícia (OIM), Bibiana (SJMR) e Gisele (ACNUR) 

 

GT Planejamento de Prioridades 

Formação do GT: Patrícia (OIM), Bibiana (SJMR) e Gisele (ACNUR) 

 

● Organização prévia da Semana Estadual do Migrante 

● Sugestão de prioridade para a temática "trabalho". 

 

Fernanda (Marau) pede orientações para como instaurar um Comitê a nível municipal. 

Daniela sugere que seja enviado um e-mail para o COMIRAT/RS para iniciarmos esse diálogo 

e esse trabalho conjunto, e propõe o mesmo para novos membros de municípios que tenham 

esta mesma demanda. 

Bibiana (SJMR) fez a divulgação do evento no dia 16 de outubro realizado pelo SJMR 

e CIBAI, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de POA. O evento objetiva 

promover o acesso à vacinação contra COVID-19, confecção cartão SUS, atendimento de 

documentação e regularização, acesso aos direitos sociais, confecção de currículos e 

orientações sobre acesso ao mercado de trabalho. 

Pedro (AVESOL) pontua sobre a dificuldade da discussão sobre a vacinação na 

população migrante, levando à baixa vacinação da população, especialmente em mulheres. 

Questiona como está o trabalho de base com a população migrante em outros municípios 

quanto à conscientização à vacinação. Comenta da parceria com a DPU para reunião familiar, 

da dificuldade na efetivação desta demanda, deste direito, e ainda não houve retorno quanto 

a este tema. Ainda, comenta sobre as dificuldades com o idioma. Robson (SERFI) passa seu 

e-mail da Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais e pede para ser 

encaminhado um briefing sobre essa demanda para avaliar a melhor forma de atuação. 

Daniela diz que foi comentado esse tópico na reunião anterior, não obtivemos retorno 

sobre como estava funcionando o processo. Fizemos encaminhamento de relatório para o 

Secretário, mas ainda não houve retorno de como será o posicionamento, sobre como se 

daria o apoio político a esses encaminhamentos.  

Karina reitera o convite ao GT Planejamento de Prioridades, surgido pelo trabalho da 

etapa do Diagnóstico do Migracidades, que pode ser o espaço em que se possa estruturar a 

atuação do COMIRAT para com as demandas que foram levantadas hoje na reunião e que 

já conhecemos da nossa atuação. Já foi bastante trabalhada a temática da Saúde na 

população migrante, e foi sugerida a centralidade na atuação na temática de Trabalho e seus 

desdobramentos. Reitera, também, o GT Plano Estadual, em que se pretende formalizar toda 

a articulação forte que temos no estado, levando em conta que já existem Planos Municipais 

nos municípios de Esteio e Venâncio Aires, que certamente colaborarão. 

Geruza traz a questão do INSS e do BPC, da dificuldade do encaminhamento do BPC 

porque na plataforma do INSS não consta o migrante, impossibilitando a efetivação deste 

direito a não ser judicialmente, o que é pouco viável pela condição dos migrantes. 

Trabalhador, de carteira assinada, caiu de uma altura de 3 metros, e não teve nenhum auxílio 

nesse sentido, não consegue BPC. Entrou na justiça, e não está inserido no mercado de 

trabalho. Sugere que a rede se articule para a efetivação deste direito. Inaiara (DRDH/RS) 

disse que pode verificar pelo setor do previdenciário quanto pelo DRDH pela atuação coletiva 

junto ao INSS. Se compromete a trazer um retorno para a próxima reunião. 
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Encaminhamentos 

1. Enviar o Plano de Trabalho do Projeto de Incidência nas DELEMIGS 

2. Formalizar o GT DELEMIGs e agendar reunião 

3. Encaminhamento: (i) criar grupo no whatsapp com todos os membros; (ii) marcar 

reunião do GT de Incidência Política nas Delegacias de Migração da Polícia Federal. 

4. Definir a data da primeira reunião nacional de conselhos e comitês estaduais 

 


