
Ata 08/2022

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: 01/09/2022
Horário: 14h
Local: Microsoft Teams
Presentes: 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; Gleidson Renato
Martins Dias – Secretaria de Segurança Pública/RS; Gicela Timponi – Prefeitura de São Leopoldo/Secretaria
de Direitos Humanos; Hector Lara – Cruz Vermelha Brasileira; Henry Pérez – COHMISUL; Iurqui Pinheiro –
OIM; Ir. Jakeline Danette – Acolhida e Orientação ao Migrante na Rodoviária de Porto Alegre; Januário
Gonçalves – Associação dos Angolanos do RS; Joice Kasper – Secretaria da Segurança Pública/RS; Joseane
Schuck – FMP; Leonardo Marmontel – CIBAI; Livia Kern – GAIRE/UFRGS; Loiva Serafini – CCDH/ALRS;
Luciana Lee – ONG Cirandar; Neidi Ittner – Espaço Mundo Esteio; Pedro Gil Weyne – DRDH DPU RS;
Raquel Barcellos – NAARI UniRitter; Rodrigo Perla Martins – Ceduca DH Universidade Feevale; Simone
Peña – DAS/SICDHAS; Susiane Mendonça de Oliveira – FGTAS; Sthefany De Oliveira Canez – Núcleo de
Apoio e Assessoria a Imigrantes e Refugiados; Wellington Xavier – SJSPS/RS.

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

1 – Informes

a. Bibiana Campana (SJSPS) informa sobre a mudança na equipe de estagiários na Secretaria de Justiça e
apoio no COMIRAT/RS com a entrada da Sofya de Bellini e Soares.

b. Bibiana Campana (SJSPS) informa que estão sendo enviados os certificados de palestrante e de
membro do GT de organização da III Semana Estadual do Migrante.

c. Bibiana Campana (SJSPS) introduz a discussão sobre o formato das reuniões do Comitê. Relembra
que o colegiado decidiu pela realização de reuniões híbridas, porém, que em agosto, não houve
quórum suficiente para este formato, uma vez que a maior parte dos membros optou pelo virtual.
Comunica que, por motivos de organização da presidência, será feito levantamento da adesão
presencial no momento da convocação das reuniões ordinárias.

d. Bibiana Campana (SJSPS) informa sobre a atualização de representações do GAIRE/UFRGS e do
SJMR no comitê: o SJMR passará a ser representado por Anderson Fagundes, substituindo Laura
Ferrari, que sairá da pasta de Incidência Política; o GAIRE passará a ser representado por Lívia Kern e
Camila Loukili.
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e. Joice Kasper (SSP) informa sobre a participação de Gleidson Renato Martins Dias, também da
Secretaria da Segurança Pública/RS, que irá substituir seu antigo suplente.

f. Hector Lara (Cruz Vermelha) informa sobre o projeto realizado com o IMED chamado “Teu Futuro”,
voltado para a área da tecnologia com jovens adolescentes. Há também um projeto para pessoas com
deficiência sem limite de idade. Vai enviar mais informações no grupo de WhatsApp do Comitê.

2 – Atualização de atividade

a. Bibiana Campana (SJSPS) reconhece serem costumeiramente comunicadas as apenas atividades
promovidas pela presidência do COMIRAT/RS ou que esta equipe foi convidada a participar, e reforça
a importância de que as reuniões do Comitê sejam uma oportunidade de divulgação das ações
promovidas pela rede no mês que antecede a reunião. Prossegue para a apresentação cronológica das
atividades realizadas, nomeadamente:

● Dia 9: Cirandar inaugura curso de português para haitianos;
● Dia 13: Município de Porto Alegre, em parceria com o COMIRAT/POA, promove a 2

Conferência Livre sobre Migração;
● Dias 16 a 19: Pastoral do Povo da Rua promove a Semana do Povo da Rua;
● Dia 17: SJMR divulga parceria com Florybal - distribuição de ingressos de entrada no parque

terra mágica em troca de 2kg de alimento não perecível para doação;
● Dia 17 e 29: Presidência do COMIRAT/RS participa de reunião do Comitê Estadual pela

Primeira Infância e de Audiência Pública sobre o tema;
● Dia 19: UNISC promove live do projeto Nenhum Humano é Ilegal sobre a história de políticas

públicas de exclusão no Brasil;
● Dia 23: Presidência do COMIRAT/RS participa de Audiência Pública na Câmara dos

Vereadores de Porto Alegre sobre a Comissão da Verdade Colombiana;
● Dias 16 e 18: CAM promove o curso "Medidas de Retirada Compulsória Nova Lei de

Migração";
● Dia 24: Secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo se reúne com o ACNUR para

reunião de aproximação institucional;
● Semana do dia 22 ao dia 26: CSVM/UPF, Polícia Federal e OIM promovem Mutirão de

Regularização junto ao BalcaoMigra;
● Dia 26: Presidência do COMIRAT/RS visita o Projeto Cárceres, em conjunto com a

CSVM/UFRGS, ACNUR e SUSEPE;
● Dia 26: Presidência do COMIRAT/RS promove reunião de aproximação institucional com a

Associação dos Haitianos da Lomba do Pinheiro;
● Dia 29: CAM promove o curso "Os Impactos do Deslocamento Forçado na Saúde Mental - 2

edição";

b. Raquel Barcellos (NAARI UniRitter) relata que no dia 19/08 o COMIRAT/POA promoveu reunião
para tratar do tema da reunião familiar dos haitianos, em que estiveram presentes representações da
DPU, OIM, Serviço de Acolhida e Orientação às Migrações, COMIRAT/RS, dentre outros. Bibiana
Campana (SJSPS) reforça a importância dessa reunião e relembra que o COMIRAT/RS se
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comprometeu a pautar a discussão no Fórum Nacional e a buscar mobilizar a promoção de audiência
pública, de forma a visibilizar o tema.

3 – Ciclo de Capacitações

Bibiana Campana (SJSPS) informa sobre a promoção de Ciclo de Capacitações sobre Migrações
Transnacionais que está sendo organizado pela Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo em
parceria com a Secretaria da Segurança Pública, ONU Migrações, SJMR, Ministério Público do Trabalho,
FMP e as prefeituras dos municípios do Chuí, Sant'ana do Livramento e Uruguaiana, que sediarão as
atividades. O Ciclo tem como foco as regiões da fronteira sul e sudoeste do estado: no Chuí nos dias 27 e 28
de setembro, no Bertelli Chuí Hotel, abrangendo os municípios do Chuí, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão e
Rio Grande; em Sant'ana do Livramento nos dias 17 e 18 de novembro, na Sala Cultural Professor
Francisco Pereira Alves, abrangendo os municípios de Sant'Ana do Livramento, Bagé, Dom Pedrito, Aceguá
e Quaraí; e em Uruguaiana nos dias 6 e 7 de dezembro, no Salão Nobre da Prefeitura, abrangendo
Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Barra do Quaraí, São Luiz Gonzaga, Santo Ângelo e Alegrete. Bibiana ressalta
que estão convidados trabalhadores de quaisquer serviços que tenham interesse em participar. Laura Ferrari
(SJMR) solicita que se envie o cronograma junto do card de divulgação.

4 – Cartilha de Direitos Sociais

Bibiana Campana (SJSPS) relembra que a Cartilha está sendo produzida pelo GT Delemigs. Informa que o
material está em vias de ser finalizado e que a equipe está articulando parcerias para a tradução do conteúdo,
mas que há um impasse no que se refere ao recurso para impressão dos materiais, tendo em vista as limitações
orçamentárias da SJSPS e dos parceiros. Nesse sentido, questiona se há atores em condições de apoiar a
impressão e divulgação deste material e disponibiliza seu contato para apresentar as projeções de custo. A
cartilha está prevista para ser lançada em novembro de 2022, assim que finalizar o período eleitoral. Caso se
tenha recurso, há a possibilidade de o material ser disponibilizado em outros locais além da Polícia Federal.
Laura Ferrari (SJMR) fala da possibilidade de auxiliar nos recursos para impressão das cartilhas e se dispõe a
dialogar com a sua coordenação a respeito. Neidi Ittner (Espaço Mundo - SMCDH Esteio) afirma que os
espaços consolidados para migrantes/refugiados podem distribuir o material com uma rotatividade entre as
pessoas.

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

Bibiana Campana (SJSPS) atualiza sobre o trabalho do FONACCERAM. Relembra que na Plenária Nacional
realizada em Natal/RN, no final do mês de julho, foi elaborado documento intitulado "Declaração de Natal",
que está em vias de ser finalizado e divulgado amplamente para os colegiados e demais atores relevantes.
Também, informa que foi estruturado Grupo de Trabalho para redação do Regimento Interno do
FONACCERAM, que deverá ser finalizado até o fim do mês. Segundo relata, há expectativa de que a partir da
próxima reunião ordinária, a ser celebrada no final de setembro, será possível pautar temas pertinentes aos
estados.

6 – Copa dos Refugiados
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Januário Gonçalves (Associação dos Angolanos do RS) informa que a Copa dos Refugiados de 2022 será
realizada no dia 23 de outubro, domingo. Januário relembra que desde 2014 o Pacto Pelo Direito de Migrar
(PDMIG) África do Coração realiza o evento, que estava há dois anos sem ser promovido devido à pandemia.
A Copa retorna em 2022 e os primeiros jogos acontecem em São Paulo nos dias 10 e 11 de setembro. O evento
será realizado em seis estados, a etapa Porto Alegre vai acontecer no dia 23 de outubro no estádio da PUCRS.
Januário convida todas as organizações a fazerem parte do referido evento e comunica que eles já têm como
parceiros a OIM, a prefeitura de Porto Alegre, a Cruz Vermelha, o ACNUR e o NAARI UniRitter. Ele informa
que a procura de parceiros para a cobertura de custos como a compra de materiais, dos uniformes das equipes,
de água para os atletas e transporte. Segundo Januário, o evento terá uma feira de artesanato e alimentos
típicos das nacionalidades integrantes e tem se discutido a possibilidade de promover mutirão de regularização
de documentação e atendimento à saúde. A copa será realizada em apenas um dia e conta com a participação
de seleções dez países: Senegal, Angola, Guiné, Haiti, Colômbia, Chile, Palestina, Líbano, Venezuela e Peru.

7 – Comemoração 10 anos do COMIRAT/RS

Bibiana Campana (SJSPS) propõe a promoção de atividades de celebração dos 10 anos da instituição do
COMIRAT/RS, que comemora seu aniversário no dia 22 de outubro, fazendo um histórico da década de
atuação junto à rede de migração no estado. Uma das propostas é realizar uma reunião presencial para discutir
sobre os dez anos de comitê e relembrar as atividades e ações que foram promovidas. Também sugere o
lançamento de um material que faça apanhado histórico e de boas práticas da rede ao longo dessa última
década. Joseane Schuck (FMP) relembra que o momento inicial do COMIRAT (que tinha como frente a
Secretaria de Direitos Humanos) aconteceu com uma solenidade no Palácio Piratini e sugere que seria
relevante refazer esse momento no mesmo local. Bibiana Campana (SJSPS) se coloca à disposição para ver a
viabilidade de utilização do espaço do Palácio. Claudete Lodi (Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante,
Estação Rodoviária de Porto Alegre) concorda com Joseane e fala sobre a importância da visibilidade e
reconhecimento da atuação dos parceiros; ainda, sugere convidar os representantes que se colocaram à frente
da criação do comitê. Egidia Muraro (Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante) reforça, na oportunidade,
que devem ser ressaltados os principais feitos tanto nos municípios maiores quanto nos menores. Bibiana
Campana (SJSPS) sugere que a atividade seja feita no dia 21 de outubro, sexta-feira, e propõe o
estabelecimento de Grupo de Trabalho para fazer a construção da celebração. Se indicam para compor o GT:
Laura Ferrari, Egidia Muraro, Joseane Schuck, Susiane Mendonça de Oliveira, Raquel Barcellos e Loiva
Teresinha Serafini. Laura Ferrari (SJMR) sugere a criação de uma Carta Compromisso do comitê, a ser
enviada ao governador. Loiva Teresinha Serafini (CCDH/ALRS) informa da possibilidade de promover uma
exposição na Assembleia Legislativa dos 10 anos do comitê e de apresentação da Minuta da Política
Estadual, como forma de visibilizar este trabalho. Refere que a Assembleia está livre para uso tanto na
primeira quanto na segunda semana de outubro. Iurqui Pinheiro (OIM) informa que a OIM pode compor com
auxílio de repasse para ter o material impresso e relembra do acordo firmado entre a organização e a Polícia
Federal.

Esgotados os pontos de discussão, encerra-se a reunião. A próxima reunião ordinária será realizada no
dia 6 de outubro, quinta-feira, às 14h.

Avenida Borges de Medeiros, 1501 – 11º andar – CEP: 90110-150
(51) 3288-7373


