
Ata 05/2022

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

Pessoas do Estado do Rio Grande do Sul – COMIRAT/RS

Reunião Ordinária Junho

Data: 02/06/2022 às 14h

Local: Microsoft Teams

Presentes:

1. Aline Guimarães – Defensoria Pública do Estado (DPE)

2. Aldaisa Santos – Prefeitura de Caxias do Sul

3. Amanda de Souza Prestes – Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo

do Rio Grande do Sul

4. Bibiana Waquil Campana – Presidente do COMIRAT/RS, Secretaria de Justiça e

Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul

5. Bruna Roth – Prefeitura de Caxias do Sul

6. Carlos Roberto Goes – Secretaria Estadual de Saúde (SES)

7. Claudete Lodi Rissini – Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante, Estação

Rodoviária de Porto Alegre

8. Elton Bozzetto – Cáritas RS e Fórum Permanente de Mobilidade Humana do RS

9. Gicela Beatriz Leal Timponi – Prefeitura de São Leopoldo

10. Gerson Godinho da Costa – Justiça Federal, 4ª Turma Recursal

11. Gustavo Schmidt – Defensoria Regional de Direitos Humanos (DRDH/DPU)

12. Hector Lopez – Cruz Vermelha Brasileira

13. Henrique D. Barros – Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes da

UniRitter (NAARI)

14. Henry Pérez López – Cooperativa Habitacional Migrantes do Sul (Cohmisul)

15. Ir. Jakeline Danette – Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante, Estação

Rodoviária de Porto Alegre

16. Joseane Schuck – Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP)
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17. Leonardo Marmontel – CIBAI Migrações

18. Laura Ferrari – Serviço Jesuíta a Migrações e Refugiados (SJMR)

19. Luciana Lee – ONG Cirandar

20. Ramacés Hartwig – COMIRAT/Rio Grande

21. Raquel Barcellos – Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes da

UniRitter (NAARI)

22. Regina Marques Parente –  Secretaria da Educação (SEDUC/RS)

23. Sergio Ladeira – Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)

24. Simone Andrea Schwinn – Grupo de Trabalho em Apoio a Refugiados e Imigrantes

da Universidade de Santa Cruz do Sul (GTARI/UNISC)

25. Susiane Mendonça – Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/SINE)

26. Valesca Teles Souto Ribeiro – Coordenadoria de Igualdade Racial e Migrantes de

Canoas

27. Wagner Crizel – Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia

Legislativa do RS

Pautas:

1. Informes

Bibiana Campana (SJSPS) dá as boas vindas à todos/as e convida os membros a
adicionarem quaisquer pontos da pauta. Compartilha informações sobre atividades com as
quais a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo esteve envolvida no último
mês:

a. Informa que o Governo do Estado foi aprovado na inscrição do
Migracidades no ano de 2022, iniciando o terceiro ano consecutivo de
certificação da governança migratória do Rio Grande do Sul. Enfatiza que
esse projeto tem sido muito importante, no sentido de auxiliar o Estado na
organização do seu trabalho no âmbito da migração. Sobretudo, no período
em que vivemos desde 2020, onde houve modificações, não apenas na
equipe responsável, mas também na legislação que possibilitou o
desmembramento das secretarias estaduais. Sendo assim, a participação no
processo de certificação tem sido uma ferramenta primordial,
essencialmente, no que diz respeito à garantia de continuidade do trabalho.
Convida os municípios a conhecerem mais a respeito.
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b. Informa a respeito de uma atividade promovida pelo Núcleo de Apoio e
Assessoria a Refugiados e Imigrantes da Uniritter, da qual a presidência do
comitê teve oportunidade de participar, acompanhada de Hector Lopez,
funcionário da Cruz Vermelha e vice-presidente do COMIRAT/POA.
Segundo relata, foi uma experiência muito positiva e surpreendente pela
quantidade de alunos, familiares e professores que estiveram presentes
nesse momento, onde foi possível promover palestra trazendo conceitos
iniciais a respeito do tema migração e refúgio, dados do Estado do Rio
Grande do Sul, discutir e apresentar as principais dificuldades que são
enfrentadas pela população migrante. Hector Lopez e os representantes
do NAARI, Raquel Barcellos e Professor Henrique Barros, são convidados
a comentarem o evento.

c. Informa sobre atividade promovida pelo Ministério público do RS no dia 1
de junho, em parceria com a Fórum de Mobilidade Humana/RS e
Universidade de Passo Fundo, em que se buscou discutir o acesso à
educação para crianças e adolescentes migrantes no RS e apresentar o
projeto “Integra” - material que busca apresentar um breve dicionário de
algumas expressões em português, creole, espanhol, inglês e francês, e
também, introduzir uma sugestão de calendário escolar com datas festivas
de alguns países de origem migrantes no RS. Relata que participaram do
evento como painelistas, a Professora Patricia Noschang (UPF), Hector
Lopes (Cruz Vermelha), Blanca Hernandez (Promotora Comunitária do
SJMR) e Januário Gonçalves (Associação dos Angolanos). Elton Bozzetto
(FPMH) relata que o tema do evento teve como nascedouro o 9º Seminário
Estadual de Mobilidade Humana, promovido anualmente pelo Fórum
Permanente de Mobilidade Humana. Hector Lopez (Cruz Vermelha)
enfatiza os desafios enfrentados pelas crianças e adolescentes migrantes
para ter acesso à educação, inclusive, sobre a dificuldade de regularização
de documentação e vulnerabilidade social. Élton Bozzetto (FPMH)
acrescenta que o dia de lançamento do material decorreu na mesma data em
que muitos países celebram o dia das crianças.

d. Bibiana Campana (SJSPS) informa sobre reunião promovida pelo governo
de Santa Catarina, realizada por intermédio de um grupo de trabalho, que
culminará na organização de um comitê ou conselho estadual. Relata que
participou da reunião, acompanhada de Elton Bozzetto (FPMH), através de
um convite feito pelo ACNUR e o SJMR em Florianópolis, com o intuito de
relatar nossas experiências enquanto rede e enquanto COMIRAT/RS. Elton
Bozzetto (FPMH) ressalta a importância de que se fortaleça a articulação do
trabalho enquanto região sul e sugere que se pense na inserção do tema da
migração no CODESUL. Bibiana Campana (SJSPS) afirma que se
prontificará em conversar com a gestão para pensar de que forma o comitê
pode propor essa inserção, caso os membros achem o momento pertinente
para esse movimento.
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e. Informa sobre a manifestação em torno da decisão do STJ a respeito da
reunião familiar dos haitianos, que define a suspensão dos efeitos da liminar
que concedeu a autorização de entrada de familiares de haitianos sem visto
no Brasil, debatida na última reunião do Comitê, onde se contou com o
esclarecimento de dúvidas de parte do Dr. Daniel Cogoy, da Defensoria
Pública da União. Em seguida, apresenta a minuta da manifestação para
análise e votação do comitê. Manifestação aprovada por todos os membros.
Elton Bozzetto (FPMH) sugere que se busque apoio de outras organizações,
comitês, conselhos e outros estados para realizar uma ampla divulgação
deste documento a fim de ganhar força marcando posição para que haja
repercussão e venha balizar novas decisões no judiciário. Bibiana Campana
(SJSPS) se prontifica a elaborar um e-mail para os conselhos e comitês que
compõem o Fórum Nacional, solicitando o prazo de segunda-feira, dia 6 de
junho, para o envio de sugestões a respeito de seu conteúdo.

f. Elton Bozzetto (FPMH) informa que hoje pela manhã participou de
audiência pública promovida pela Câmara dos Deputados representando o
Fórum Permanente de Mobilidade Humana, momento em que se celebrou os
5 anos da Lei de Migração no Brasil e se refletiu acerca dos avanços e
retrocessos vividos nesse período - tendo sido abordados possíveis
aprimoramentos na legislação, considerando os artigos que foram vetados
pelo então Presidente Michel Temer. Segundo ele, foi instituído projeto de
lei que tramita na câmara federal e solicitada realização de nova audiência
pública para que se discuta a inclusão destes artigos. Sugere que o
COMIRAT/RS retome esse assunto no Fórum Nacional para fortalecimento
do projeto.

2. Atualizações Cartilha de Direitos Sociais

Bibiana Campana (SJSPS) relembra que no início deste ano foi estruturado o GT
Delemigs, proposto pela presidência do comitê, em parceria com SJMR e Centro de
Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul, que buscou promover organização da rede
local de 14 delegacias de migração no estado e a elaboração de um material informativo
em que constem informações essenciais para a melhor acolhida e integração de migrantes
no Rio Grande do Sul. Esclarece que ao longo do primeiro semestre, o documento foi
construído com o apoio de diversos atores a nível estadual e municipal, da sociedade civil e
de agências internacionais. Compartilha que está em constante diálogo com ACNUR e
OIM, que estão se demonstrando fortemente à disposição para apoiar nesse projeto. Relata
que nos próximos meses estarão organizando o cronograma de publicação, considerando o
período eleitoral. A equipe planeja iniciar a divulgação, distribuição e lançamento deste
conteúdo em novembro.
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3. III Semana Estadual do Migrante

Bibiana Campana (SJSPS) apresenta o cronograma do evento para o comitê. Relata que a
edição deste ano acontecerá entre os dias 20 e 24 de junho de 2022, e tratará de temas
como o fortalecimento de políticas públicas a partir da presença de mediadores
interculturais e da instituição de centros de atendimento especializado a migrantes, além do
compartilhamento de experiências de municípios que possuem políticas e comitês
municipais instituídos. Também, será discutido como raça e etnia são fatores
condicionantes dos processos de mobilidade humana, de forma a buscar qualificar o
atendimento de ponta e incitar a formulação de políticas e projetos que considerem as
particularidades destas experiências. Ainda, compõem a programação a promoção de
atividades voltadas para a população migrante, tais como o mutirão de regularização
migratória, junto à Polícia Federal, e o dia de atendimento especializado para migrantes em
agências SINE em todo o estado. O encerramento será celebrado com a apresentação da
minuta da Política Estadual para Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de
Pessoas do Rio Grande do Sul, que está sendo elaborada pelo Comitê de Atenção a
Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas do Rio Grande do Sul
(COMIRAT/RS), de forma a ser promovida consulta pública a respeito do documento.
Regina Parente (SEDUC) sugere como representante da Secretaria de Educação, a Sheron,
atualmente chefe da divisão de educação, informa que ela tem conhecimento extenso
trabalhando na assessoria, e sugere o professor José Carlos da UFRGS, para dar uma
perspectiva antropológica e sociológica. Susiane Mendonça (FGTAS) relata que está
organizando junto ao CIBAI Migrações a disponibilização do SINE Móvel em frente à
sede, na Barros Cassal, ao longo de todo o dia 23. Bibiana Campana (SJSPS) convida a
todas/os para participarem das atividades e auxiliarem na sua divulgação.

4. Inclusão do Naari no COMIRAT/RS

Bibiana Campana (SJSPS) convida os representantes do NAARI a se apresentarem ao
corpo do Comitê. Raquel Barcellos (NAARI), egressa na Uniritter e voluntária do Núcleo
de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes da Uniritter, relata que o projeto iniciou
suas atividades no ano de 2017, e conta com diversas ações em comunidades e dentro dos
campus da Universidade. Apresenta que está presente no comitê, acompanhada do
Professor Henrique Barros (responsável pelo NAARI), informa que o NAARI tem por
objetivo participar de forma mais ativa, de maneira a contribuir eventualmente na
elaboração e fortalecimento de políticas públicas dentro do comitê, e também para deixar
aberto o espaço da Uniritter para a promoção de eventos. Bibiana Campana (SJSPS) abre
votação para inclusão do NAARI como membro do comitê e solicita que quaisquer
discordâncias sejam manifestadas no bate-papo. É aprovada a inclusão do NAARI como
membro do comitê, sem nenhuma manifestação contrária.

Esgotados todos os apontamentos, encerra-se a reunião.
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