
Ata 09/2022

Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas do Estado do
Rio Grande do Sul – COMIRAT/RS

Reunião Ordinária Setembro

Data: 04/10/2022
Horário: 14h
Local: Microsoft Teams
Presentes: Adriano Pistorelo - Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul - CAM; Anelise
Dias - Migracidades OIM; Amanda Prestes – SJSPS/RS; Ana Amélia Ferreira dos Santos – Ministério
Público do Trabalho/RS; Ana Laura Anschau – Migracidades OIM; Anderson Fagundes – SJMR/POA;
Bibiana Waquil Campana – SJSPS/RS; Bruna Roth – Prefeitura de Caxias do Sul; Camila Loukili –
GAIRE/UFRGS; Carlos Roberto Goes – SES/RS; Claudete Rissini – Serviço de Acolhida e Orientação ao
Migrante; Douglas Figueiredo – AVESOL; Egidia Muraro – Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante;
Elton Bozzetto - Fórum Permanente de Mobilidade Humana e Cáritas/RS; Gleidson Renato Martins Dias –
SSP/RS; Gicela Timponi – Prefeitura de São Leopoldo/Secretaria de Direitos Humanos; Fabiana Trevisan -
Centro de Referência da Mulher Professora Deise Santana do Livramento; Hector Lopez –
COHMISUL; Helena Maria Forgiarini Martins - SEDUC/RS; Henry Pérez – COHMISUL; Iurqui
Pinheiro – Organização Internacional para as Migrações; Ir. Jakeline Danette – Acolhida e Orientação ao
Migrante na Rodoviária de Porto Alegre; Januário Gonçalves – Associação dos Angolanos e Amigos do RS;
Joice Kasper – SSP/RS; Joseane Schuck – FMP; Leonardo Marmontel – CIBAI Migrações; Livia Kern –
GAIRE/UFRGS; Loiva Serafini – CCDH/ALRS; Luciana Lee – ONG Cirandar; Neidi Ittner – Espaço Mundo
Esteio; Patrícia Grazziotin Noschang - Balcão do Migrante; Pedro Gil Weyne – DRDH DPU RS; Raquel
Barcellos – NAARI UniRitter; Rodrigo Perla Martins – Ceduca DH Universidade Feevale; Simone Peña –
SICDHAS/RS; Susiane Mendonça de Oliveira – FGTAS/RS; Sthefany De Oliveira Canez – NAARI/Uniritter;
Wellington Xavier – SJSPS/RS; Ramacés Hartwig – COMIRAT Rio Grande.

Discussão: Bibiana Campana (SJSPS) inicia a reunião dando as boas-vindas a todas/os e convidando que se
manifestem aquelas/aqueles que tiverem pautas a incluir. São informes:

1 – Informes

a. Helena Martins (SEDUC) relata que recebeu um apontamento do Ministério Público, por intermédio
da Cruz Vermelha, informando o município, o estado e o Ministério da Educação sobre o manejo de
estudantes migrantes (com especial ênfase para estudantes afegãos e ucranianos). A Cruz Vermelha
informa que não tem conseguido abarcar com totalidade a demanda, e que posteriormente, irá divulgar
um relatório com os números de estudantes afegãos e ucranianos. Helena Martins (SEDUC) afirma
que a Secretaria da Educação tem feito o trabalho de procurar núcleos de línguas ou universidades que
se disponibilizem a fazer termos de cooperação. Ela também se coloca à disposição para trabalhar em
conjunto com os professores e assessores envolvidos no tema. Bibiana Campana (SJSPS) aproveita o
ponto para questionar sobre a presença de migrantes afegãos no estado. Patrícia Grazziotin
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Noschang (Balcão Migrante) informa que em conversa com o Adriano Pistorelo (CAM) tomou
conhecimento de que haviam chegado algumas famílias afegãs em Caxias do Sul. Bruna Roth
(Prefeitura de Caxias do Sul) comenta que ainda não realizou nenhum atendimento às famílias afegãs
na prefeitura, afirmando que o CAM tem prestado esse atendimento. Adriano Pistorello (CAM)
informa que em Caxias do Sul ainda não tem famílias afegãs mas que há muitos atendimentos na
região de Garibaldi. Pontua que os migrantes têm relatado muitos obstáculos para trazerem seus
parentes para o Brasil e manifestam dificuldade de abrigamento em São Paulo.

b. Fabiana Trevisan (Prefeitura de Sant’Ana do Livramento) informa sobre uma família angolana que
está ficando em um albergue de Sant’Ana do Livramento e tem se conversado sobre a possibilidade de
trazer eles para Porto Alegre. Padre Anderson (CIBAI Migrações) informa que a Casa de Abrigamento
para Migrantes de Porto Alegre ainda segue em funcionamento, mas que o projeto está sendo
encerrado por falta de recursos.

c. Em seguida, Bibiana Campana (SJSPS) relembra os eventos promovidos pelos membros do comitê no
mês de setembro, entre eles: Magal Touba promovido pela Associação dos Senegaleses no dia 15 de
setembro e a mesa “Migrações 2022: escutas e práticas acolhedoras da pastoral das migrações” no dia
26 de setembro. Quanto aos eventos que irão acontecer durante o mês de outubro que foram
divulgados no grupo do COMIRAT/RS, cita-se: NAARI-Uniritter, uma palestra que acontece dia 19 de
outubro chamada “Como é ser um migrante em Porto Alegre: vivências, histórias e perspectivas”.
SJMR, curso de desenho técnico mecânico que terá início na terceira semana de outubro. CAM, curso
“Acolhimento a refugiados afegãos no Brasil” que será realizado de forma virtual no dia 10 de outubro
às 19 horas. O CIBAI-Migrações estará promovendo o curso de corte e costura entre os dias 15 e 17
de dezembro, de forma presencial.

d. Januário Gonçalves (Associação dos Angolanos) informa que a data da Copa dos Refugiados será
adiada por conta da dificuldade de conseguir recursos para os uniformes dos jogadores e transporte
para a participação da final que acontecerá em São Paulo. A nova data será no mês de novembro,
ainda não se sabe se será feita na PUCRS ou no SESC.

2 – Atualização de atividade

Bibiana Campana (SJSPS) fala sobre o Ciclo de Capacitações que foi feito pela Secretaria de Justiça, Sistema
Penal e Socioeducativo em parceria com a Onu Migrações, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, o
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a FMP e o Ministério Público do Trabalho. A Capacitação
sobre Migrações Transnacionais na Fronteira Sul e Sudoeste aqui do estado teve sua primeira atividade nos
dias 27 e 28 de setembro no município do Chuí. Houve a presença dos serviços de proteção aos migrantes, dos
CRAS e dos CREAS, da prefeitura do Chuí, dos conselhos tutelares, dos diferentes setores das forças de
segurança do município e das outras cidades da região da fronteira. Houve uma presença de cerca de cinquenta
pessoas dessas diferentes instituições e gerou frutos importantes, como a discussão sobre a instituição de uma
pessoa de referência para prestar o atendimento a migrantes dentro dos serviços de assistência social do
município. Houve uma recepção muito positiva das forças de segurança também. O ciclo de capacitações
segue nos dias 17 e 18 de novembro em Santana do Livramento e nos dias 5 e 6 de dezembro em
Uruguaiana.

3 - Política Pública de Atenção ao Migrante no Rio Grande do Sul
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Elton Bozzetto (FPMH/RS) questiona em que estágio está a Política Pública de Atenção ao Migrante no RS
pois, devido às eleições, não se sabe quais serão os desdobramentos do governo. Bibiana Campana (SJSPS)
informa sobre a tramitação da proposta da política no Rio Grande do Sul, esclarecendo que existem diferentes
etapas que precisam passar antes de ir para votação na Assembleia Legislativa. A PL foi finalizada pela equipe
logo após a Semana Estadual do Migrante, foi discutida em conjunto com a Assessoria Jurídica e da Secretária
Adjunta Carolina Ramires, e posteriormente, foi encaminhada para o Secretário de Justiça. Após, foi remetida
para a Casa Civil e repassado para a Procuradoria Geral do Estado (PGE) (pois foi informado que, em virtude
da complexidade da PL, é necessário que passe também por essa instância). Discute-se a necessidade de
agilizar o envio da PL para votação na Assembleia devido a possível troca de governo. Ao mesmo tempo,
pontua-se também que se a minuta for aprovada como Decreto está suscetível às mudanças políticas que
aconteçam no governo do estado. Apesar da necessidade da PL ser aprovada esse ano, ainda não se sabe se
isso será possível devido às diversas etapas que esse instrumento precisa passar. Loiva Serafini (CCDH/ALRS)
informa que provavelmente não é viável a aprovação esse ano e que o que deve ser feito como comitê é se
organizar com os governantes para que o projeto seja reapresentado ano que vem. Elton Bozzetto (FPMH/RS)
defende que deve ser feito um esforço para protocolar o projeto ainda esse ano. Bibiana Campana (SJSPS) se
coloca à disposição para fazer uma incidência política junto à Casa Civil e que é importante que seja feito pela
presidência do comitê mas acompanhado por outros membros/atores e questiona quem gostaria de participar
desse trabalho de incidência política. Elton Bozzetto (FPMH/RS), Loiva Serafini (CCDH/ALRS), Raquel
Barcellos (NAARI), Ramaces Hartwig (COMIRAT - Rio Grande) e Hector Lara (COHMISUL) se
colocam à disposição.

4 – Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados e Migrantes

Bibiana Campana (SJSPS) atualiza sobre a atuação do COMIRAT no FONACCERAM que, desde a última
reunião, decidiu-se pelo envio da Declaração de Natal (instrumento que foi elaborado na Plenária Nacional em
Natal e finalizado pelos Conselheiros) para todos os candidatos a governo dos estados. Esse envio tem como
objetivo colocar esse documento como um compromisso firmado por esses candidatos e apresentar o trabalho
do fórum para as gestões estaduais. Na sexta-feira terá uma próxima reunião para pautar, entre outras coisas, a
situação da população afegã no país e a reunião familiar dos haitianos.

5 - Reunião familiar dos haitianos

Bibiana Campana (SJSPS) informa que está sendo feita uma tentativa de mobilizar uma audiência pública para
tratar do tema da reunião familiar haitiana junto com a bancada gaúcha. Anelise Dias (OIM) informa que, no
evento de Boas Práticas do MigraCidades, alguns governos sinalizam que uma boa prática é fazer uma
intermediação junto ao consulado do Haiti - nesse caso, os materiais são encaminhados e, caso aconteça a
audiência, algum membro do centro de atendimento ao migrante do Paraná poderá trazer as informações de
como isso foi realizado lá (através de mutirões para conseguir a regularização migratória e atualização do
passaporte). A experiência teve bastante êxito e foi apoiada pela OIM. Iurque Pinheiro (OIM) complementa a
informação do Paraná afirmando que a OIM está acompanhando esse movimento junto a representação do
Haiti (que deve realizar esse mesmo processo de forma semelhante no Rio Grande do Sul) e que a ONU
Migrações irá apoiar esse movimento no RS, assim como feito no Paraná.

6 – Comemoração 10 anos do COMIRAT/RS
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Bibiana Campana (SJSPS) informa sobre a comemoração dos 10 do COMIRAT/RS, que se completam no dia
22 de outubro deste ano. O GT de celebração dos 10 anos do comitê está organizando um seminário virtual
que deve ser promovido no dia 20 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, no canal do youtube do
COMIRAT/RS. Inicia-se fazendo uma rememoração da instituição do comitê, após trata-se de momentos
importantes ao longo dessa década de existência e finaliza-se com uma fotografia dos dias atuais a partir da
presença de atores da sociedade civil, assessorias universitárias e de representantes das associações e
cooperativas de migrantes. Concomitante a isso, está sendo organizada a elaboração de um documentário que
retrate a década de atuação do comitê e que fique como registro para a posteridade.

Esgotados os pontos de discussão, encerra-se a reunião. A próxima reunião ordinária será realizada no
dia 3 de novembro, quinta-feira, às 14h.
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