
Ata 07/2022

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

Estado do Rio Grande do Sul – COMIRAT/RS

Reunião Ordinária Agosto

Data: 04/08/2022

Horário: 14h

Local: Microsoft Teams

Presentes: Amanda Prestes – SJSPS/RS; Angelita Souza – SOH/RS; Ana Laura Anschau –

Migracidades OIM; Bibiana Waquil Campana – SJSPS/RS; Bruna Roth – Prefeitura de Caxias do

Sul; Carlos Roberto Goes – SES/RS; Claudete Lodi – Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante,

Estação Rodoviária de Porto Alegre; Douglas Figueiredo – AVESOL; Egidia Muraro – Serviço de

Acolhida e Orientação ao Migrante; Elton Bozzetto – Cáritas RS e Fórum Permanente de Mobilidade

Humana do RS; Fabiana Trevisan – Secretaria da Assistência e Inclusão Social - Centro de

Referência da Mulher de Santana do Livramento; Flávia Faermann – CDH/PGE; Geruza Maron –

CREAS/Chuí; Gisele Netto – ACNUR; Giuliana Redin – UFSM/CSVM Santa Maria; Hector Lara –

Cruz Vermelha Brasileira; Henry Pérez López – COHMISU; Iurqui Pinheiro – OIM; Ir. Bernadete

Macarini – Rede ICM de Educação e Assistência Social; Januário Gonçalves – Associação dos

Angolanos do RS; Joice Kaefer – SSP/RS; Joseane Schuck - FMP; José Dos Santos Rosa –

SEDEC/RS; Juliano Florczak – FGTAS/RS; Laura Dantas de Moura – ACNUR; Laura Ferrari –

SJMR; Leonardo Marmontel – CIBAI; Loiva Serafini – CCDH/ALRS; Lucas Nascimento – SJMR;

Marcia Blanco Cardoso – FEEVALE; Mario Mottin – ERESUL; Patricia G. Noschang – UPF e

Fórum de Mobilidade Humana de Passo Fundo; Pedro Gil Weyne – DRDH/DPU; Ramacés Hartwig

– COMIRAT/Rio Grande; Raquel Barcelos – Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e

Imigrantes da UniRitter (NAARI); Rodrigo Perla Martins – Centro de Educação em Direitos

Humanos (CEDUCADH/FEEVALE); Roger Daniel – Igreja de Jesus Charqueadas; Sergio Ladeira –

ABIN; Simone Peña – SICDHAS/RS; Susiane Mendonça – FGTAS/SINE/RS; Veruska Chinchila –

OIM; Wellington Mancilha – SJSPS/RS.
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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 – Pedro Gil Weyne (DPU)

divulga lançamento de cartilhas de orientação jurídica para migrantes da DPU (vistos,

regularização migratória e naturalização/nacionalidade), acompanhadas de informes temáticos

(crianças e adolescentes migrantes e atuação em favor da população warao). O material pode ser

acessado na íntegra pelo link:

https://www.dpu.def.br/noticias-institucional/233-slideshow/69819-educacao-em-direitos-dpu-e-oim-

lancam-cartilhas-com-orientacoes-juridicas-para-migrantes; 2 – Bibiana Campana (SJSPS) apresenta

a participação no segundo encontro do Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para

Refugiados e Migrantes, que ocorreu em Natal/RN, no dia 26 de julho, em conjunto com Élton

Bozzetto (FPMH). Segundo relata, estiveram presentes conselheiros de 10 conselhos e comitês

estaduais, além de representações do governo do Rio Grande do Norte, do ACNUR e da OIM. Deste

encontro, foi constituída uma Coordenação Nacional provisória de forma a dar continuidade aos

trabalhos, tais como a elaboração do regimento interno e finalização de documento intitulado

"Declaração de Natal", que devem ser apresentados ao Comitê quando finalizados. Hector Lopez

(Cruz Vermelha Brasileira) questiona a respeito da inserção de migrantes no Fórum Nacional,

indagando sobre a definição dos conselheiros representantes e ressaltando a importância de que essa

população esteja devidamente representada nos espaços de articulação nacional. Bibiana Campana

(SJSPS) concorda com a importância da garantia da representação, mas contextualiza que o espaço

foi amplamente apresentado nas reuniões do COMIRAT/RS, onde os conselheiros foram votados e

eleitos. Contudo, destaca que deve estar prevista no Regimento Interno a possibilidade de

colaboração em condição de membro observador, o que poderá garantir maior participação; 3 –

Januário Gonçalves (PDMIG/Associação dos Angolanos no RS) convida a todas/os para a Copa dos

Refugiados, evento promovido pela PDMIG - África do Coração, em parceria com diferentes atores,

com data prevista para o dia 24 de setembro. A atividade voltará a ser realizada após 3 anos, em

razão da pandemia. Sugeriu-se a inclusão como ponto de pauta da próxima reunião; 4 – Élton

Bozzetto (FPMH) informa que entre os dias 16 e 19 de agosto a Arquidiocese de Porto Alegre vai

promover a pastoral do povo da rua, no largo Zumbi dos Palmares, evento que deve buscar

atender as populações em situação de rua, nacionais e não-nacionais brasileiras; 5 – Loiva Serafini
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(CCDH/ALRS) informa que todo ano a Assembleia Legislativa publica o "Relatório azul",

documento criado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia na década de 80,

e convida o Comitê, na pessoa da Presidente, para a redação de um artigo sobre a elaboração da

Política Estadual para Migrantes. Reunião familiar de migrantes haitianos: O ponto é incluído a

pedido de Hector Lopez (Cruz Vermelha Brasileira). Pedro Weyne (DPU) contextualiza sobre a

decisão julgada pelo ministro presidente do STJ que determinou a suspensão de todas as ações

individuais e coletivas que tratam da dispensa de visto para haitianos entrarem no Brasil. Relata

também, acerca da abertura de um processo administrativo pela DPU contra a Embaixada do Brasil

na República do Haiti para a investigação de denúncias de funcionários da embaixada, acusados de

práticas de propinas junto aos cidadãos daquele país. Em seguida, Mário Mottin (ERESUL) relata

que o ERESUL tem consciência da realidade dos refugiados e que está buscando melhor atendê-los,

principalmente, no que diz respeito à regularização documental. Acrescenta que, quanto aos trâmites

dentro do Itamaraty, não há perspectiva sobre o andamento do processo sobre a reunião familiar dos

haitianos. Ademais, relata que a Prefeitura de Porto Alegre solicitou uma audiência com o Ministro

das relações exteriores do Brasil, onde foi abordado diretamente a situação destes migrantes, mas que

até o presente momento não se obteve retorno sobre os encaminhamentos ou relatos do conteúdo

desta reunião. Minuta da Política Estadual para Migrantes: Bibiana Campana (SJSPS) faz uma

breve contextualização relatando sobre a Minuta da Política Estadual para Migrantes foi elaborada

por intermédio de grupo de trabalho estruturado no COMIRAT/RS e apresentada na mesa de

encerramento da III Semana Estadual do Migrante, em formato de consulta pública. Informa que na

próxima semana acontecerá uma reunião com a Diretora do Departamento de Justiça, Srª Daniela

Rezner, com o objetivo de realizar a última revisão do conteúdo a ser encaminhado para a assessoria

jurídica. Em seguida, esclarece que a minuta será encaminhada ao Secretário de Justiça do Estado, e

eventualmente para a Assembleia Legislativa, com o objetivo de ser aprovada em formato de lei.

Reforça a todos os colegiados, e principalmente os membros do comitê para acionarem suas redes de

contatos para que se faça um trabalho de articulação para a aprovação desta legislação. Ciclo de

Capacitações - Região de Fronteira: Bibiana Campana (SJSPS) apresente o convite feito pela

Prefeitura de São Sebastião do Caí referente a promoção de espaço de capacitação organizado em

parceria com o Núcleo Regional de Serviço Social da região do Vale do Caí - NUCRESS, Serviço

Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR) e a Cruz Vermelha Brasileira (CVBR), no dia 17 de agosto,
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com o público alvo voltado a 20 municípios que integram este colegiado, tratando de temas

relacionados à migração e refúgio no Rio Grande do Sul. Ciclo de Capacitações: Bibiana Campana

(SJSPS) apresenta proposta referente Ciclo de Capacitações sobre Migrações Transnacionais, projeto

este, elaborado a partir do diálogo com técnicos de municípios de fronteira e com a Professora

Joseana Schuck (FMP). Esclarece que o espaço tem por objetivo instrumentalizar o trabalho e

viabilizar espaços de diálogo entre os atores que fazem o atendimento direto a migrantes fronteiriços

em três municípios estratégicos da fronteira (Chuí, Sant’Ana do Livramento e Uruguaiana), tratando

de temas específicos como migração e refúgio, contrabando de pessoas, tráfico de pessoas e trabalho

análogo à escravidão. Os espaços serão organizados junto às prefeituras dos municípios visando

fortalecer a articulação do comitê a nível estadual e compreender as particularidades de cada

município da região de fronteira. Manifestam interesse em compor grupo de trabalho de organização:

ACNUR, OIM, SJMR e ABIN. Migrantes Internos: Bibiana Campana (SJSPS) refere que a

inclusão do ponto de pauta busca entender o quanto que a migração interna é uma demanda

identificada pelos atores que compõem esta rede, a partir da troca de idéias, relatos e experiências,

tudo com o intuito enquanto coletivo, de se pensar se é uma questão ou não, de se criar mecanismo de

atuação dentro do comitê. Claudete Lodi (Serviço de Acolhida) trouxe relatos de experiências na

Rodoviária de Porto Alegre, onde está sediado o Serviço de Acolhida e Orientação a Migrantes,

identificando a presença de fluxos de migrantes internos vindos de outros estados e municípios.

Segundo ela, a questão dos recursos financeiros acaba sendo um dos maiores entraves, gerando, por

consequência, uma defasagem no atendimento dos migrantes. Élton Bozetto (FPMH) pede a palavra

e reforça que neste campo do fluxo migratório, muitos migrantes vêm ao estado mas acabam por não

ter a oportunidade de se manter e optam por retornar de onde vieram ou para outros lugares, mas que

a dificuldade de se arrecadar verbas para o custeio de passagens, têm sido dos maiores desafios.

Loiva, levantou um ponto sobre a desinformação que a população têm quanto a questão do

fornecimento de passagem, algo que aconteceu a 20 anos atrás, quando houve um período em que a

Assembleia legislativa fornecia passagem para algumas pessoas, em geral do localidade de um certo

Deputado. A mesma, sugeriu a verificação das competências de todas as esferas públicas quanto a

questão da mobilidade interestadual e municipal, quanto à questão do auxílio assistencial para que se

possa criar uma orientação no site do COMIRAT, para orientar da melhor forma as pessoas. O grupo

decide pela inclusão da discussão na pauta de trabalho deste colegiado e, por conseguinte, na redação
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da Política Estadual. Vencidos os pontos de pauta previstos, encerra-se a reunião. A próxima

reunião ordinária será realizada no dia 1 de setembro, quinta-feira, às 14h.

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


