
Minuta de Ata 02/2022

Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas no

Estado do Rio Grande do Sul – COMIRAT/RS

Reunião Ordinária - Março 2022

Data: 10/03/2022 | Local: Microsoft Teams | Presentes:

1. Bibiana Waquil Campana - Presidente do COMIRAT-RS

2. Gabriela Penna - SJSPS

3. Karina Pecis Valenti - SJSPS

4. André Scherer - SSP

5. Leonardo Marmontel - CIBAI

6. Egídia Muraro - COMIG

7. Gabriela Cruz da Silva Lima - Casa Civil

8. Gerson Godinho da Costa  - Juiz Federal Justiça Federal

9. Gustavo Henrique Schmidt - DRDH

10. Karla Rafaela Haack - Fundação La Salle

11. Laura Ferrari -  SJMR

12. Letícia Melis Cursino -

13. Rodrigo Perla Martins - Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDUCADH) -

Feevale

14. Suéli Tondello Martins -

15. Júlia Silveira Pereira - GAIRE

16. Greize -  SEDEC/RS

17. José Oliveira - Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da

Secretaria de Desenvolvimento do RS

18. Tenente Coronel Alberti - Brigada Militar
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19. Márcia Helena Koboldt Cavalcante - ONG Cirandar

20. Bruna Roth - Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Prefeitura de Caxias

do Sul)

21. Luciana Lee -  ONG Cirandar

22. Henry Pérez - Cooperativa Habitacional

23. Gisele Netto - ACNUR

24. Lucas Nascimento - SJMR

25. Flavia Faermann - PGE

26. Carlos Goes - Secretaria Estadual de Saúde

27. Ednea Paim - Coordenadoria de Igualdade Racial e Migrantes - Canoas

28. Fabiana Trevisan - Secretaria Municipal de Assistência Social - Santana do Livramento

29. Jessica Camila de Sousa Rosa - Secretaria Estadual de Saúde (SES)

30. Joseane Pinto - FMP

31. Mário Fuentes - UPIIRDE

32. Pedro Nicolau - Procurador da República do MPF

33. Regina Parente Departamento Pedagógico. Assessora Técnica da ERER (Educação das

Relações Étnico Raciais)  da SEDUC

34. Wagner Crizel - Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da AL

35. William Torres Laureano - ACNUR

36. Elton Bozzetto - Cáritas POA

37. Daniel Campos D’Antonio - Polícia Federal

38. Gicela Leal - São Leopoldo

39. Patrícia G. Noschang - FMH-Passo Fundo

40. Angelita Pinto de Souza - Secretaria de Obras e Habitação (SOP)

41. Ramacés - Presidente do COMIRAT/Rio Grande

42. Gilvandro - Assessor do Gabinete da Deputada Luciana Genro

43. Edison Huttner - PUCRS

44. Loiva Serafini - Assembleia Legislativa

45. Marcia Blanco Cardoso - Universidade Feevale
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O que foi discutido:

INFORMES - Convites Reuniões de Março

Bibiana (SJSPS) inicia a reunião com uma série de informes de eventos que vão ocorrer em

março. No dia 16 de março às 14h ocorrerá a Primeira Reunião Nacional de Conselhos e Comitês

Estaduais para Migrantes e Refugiados, será transmitida pelo youtube do COMIRAT-RS, com apoio

técnico e operacional do ACNUR. Gisele (ACNUR) informa que em breve será feita a divulgação e

que na ocasião será lançada a proposta da criação do Fórum Nacional.

Em seguida, Bibiana informa sobre a criação de um espaço paralelo às reuniões ordinárias

do COMIRAT-RS para aproximação do diálogo com as lideranças e associações de migrantes em

todo o estado do RS. Esse iniciativa entende que o espaço das reuniões ordinárias do Comitê podem

não ser o espaço ideal para que as comunidades migrantes consigam trazer suas demandas diárias,

portanto, será proposta o espaço paralelo para fortalecer o diálogo com as populações migrantes.

Por isso, a presidência estava tentando fazer o mapeamento das associações e lideranças através dos

contatos conhecidos da rede. O primeiro encontro será dia 18/03/2022 às 14h e será proposta a

periodicidade e permanência do espaço. O mapeamento das associações poderá ser compartilhado

no site do COMIRAT/RS. A reunião terá como pauta única a apresentação das principais demandas

e necessidades identificadas pelas lideranças e como o governo do estado pode se colocar como

parceira e pensar estratégias de apoio.

Bibiana também informa que no dia 24/03 haverá a “Oficina: Integração, Governança

Migratória e a atuação do estado do RS” voltada para capacitação de servidores estaduais da gestão

do RS que compõem o COMIRAT-RS em conjunto com a OIM e equipe Migracidades. Ofícios de

convite serão enviados amanhã.

Por fim, Bibiana informa que até o final do mês será organizada uma reunião de

aproximação com os municípios do RS a respeito do recebimento de migrantes e refugiados

venezuelanos, como resultado de iniciativas das diferentes presidências do Comitê, a fim de

instituir um espaço de diálogo permanente com as gestões municipais, fortalecendo este contato e

colocando a presidência do Comitê como parceira. A reunião será dia 31/03 às 14h.
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INFORMES - Correção Plano de Trabalho do COMIRAT-RS 2022 - Calendário Escolar

FMPH/RS

Gabriela informa a correção do Plano de Trabalho de 2022 do COMIRAT-RS em relação ao

Projeto do Calendário Escolar no RS, proposto pelo Fórum Permanente de Mobilidade Humana do

RS, apresentado pela professora Patrícia de Passo Fundo.

INFORMES - Entrevista da TV Assembleia Legislativa

Bibiana relata a participação conjunta com Lucas Nascimento (SJMR) e James Derson

(AINTESO) em entrevista para a TV Assembleia Legislativa no programa “Faça a Diferença”. Na

ocasião, foi abordado sobre a situação dos migrantes e refugiados no Rio Grande do Sul, as

principais dificuldades enfrentadas, a estrutura da rede que os recebe e as violações de direitos

humanos destas populações em solo nacional. A gravação da entrevista está disponível no Youtube

da TV da AL: https://www.youtube.com/watch?v=qBQiDhKS7cA. Lucas (SJMR) manifesta como

é importante que a mídia está colocando em pauta as organizações que estão respondendo às

demandas de violações dentro das migrações.

INFORMES - Audiência Pública - Tratar da necessidade de políticas públicas antirracistas e

de acolhimento das populações de imigrantes

Por último, Bibiana informa a participação na audiência pública realizada no Plenarinho da

Assembleia Legislativa, a convite do presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Airton Lima (PL-RS). O evento, proposto

pela deputada Luciana Genro (PSOL-RS) tratou da necessidade de implementar políticas públicas

antirracistas e de acolhimento das populações de imigrantes e refugiados congoleses, senegaleses,

angolanos e haitianos. Participaram representantes das associações de migrantes no RS. Loiva (AL)

informa que o encaminhamento da audiência foi a criação de um Grupo de Trabalho para tratar da

questão do racismo e violência que será operacionalizado brevemente. Notícia:

https://ww4.al.rs.gov.br/noticia/327523. Henry (Cooperativa) questiona sobre a legislação e

penalização dos crimes contra pessoas pretas no Brasil, independente de serem migrantes

afro-caribenhos. Reflete sobre como não há um sistema de lei que condene assassinatos racistas e
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xenofóbicos. Deve-se pensar em políticas anti-racistas, mas também em formas de fazer justiça.

Bibiana (SJSPS) indica que há legislação nacional que prevê a criminalização de condutas como

essas, mas que no julgamento há a insuficiência de penalização de crimes contra as populações

negras no Brasil (nacionais ou não).

Gilvandro (Gabinete Luciana Genro) informa os encaminhamentos da Audiência Pública: (i)

oficiar instituições de acolhimento e de justiça para migrantes; (ii) criação de Grupo de Trabalho.

Ainda não há protocolo para a criação do GT, mas a ideia é que ele construa um relatório de

diagnóstico da rede de acolhimento e do sistema de justiça. A Comissão de Cidadania e Direitos

Humanos está planejando fazer visitas presenciais. Gilvandro vai compartilhar um esboço de

regimento do Grupo de Trabalho para prever as funções, após aprovação da Deputada. Regina

(SEDUC) questiona se há uma diferença na legislação sobre os crimes de discriminação

étnica-racial quando diz respeito aos migrantes. Gilvandro explica que não importa contra quem

seja, nacional ou não, quando o crime de racismo é praticado, a legislação prevê a penalização.

Bibiana reforça que os migrantes, regularizados ou não, podem acessar o sistema de justiça para

defesa, mas, além disso, sugere convocar a presença da Delegada Andrea para tornar nítida essas

dúvidas. Gilvandro convida a todos para reunião de criação do GT, que está prevista para ser

realizada no dia 16/03 na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Por fim,

informa a realização de audiência pública no dia 24/03 sobre a ressignificação de símbolos em

homenagem à escravidão negra e indígena no Brasil.

Patrícia (FMH-PF) sugere o lançamento de uma campanha visual contra racismo, no âmbito

da Lei de Migração que indica sua erradicação. Júlia (GAIRE) relembra o material que o GAIRE

publicou em novembro de 2021

(https://www.ufrgs.br/gaire/gaire-lanca-cartilha-de-orientacao-a-populacao-migrante-no-combate-ao

-racismo/). Elton (Cáritas) enfatiza que o COMIRAT-RS deve pensar em ações mais assertivas, com

uma coordenação estadual entre secretarias e comitês/fóruns municipais para chamar a atenção da

sociedade para a sensibilização e defesa dos direitos humanos. Joseane (FMP) sugere a participação

do Ministério da Justiça. Henry acredita que faltam políticas de informação, promoção de educação

para a população saber que existem leis, penalizações contra os crimes de racismo. Pedro (MPF)

informa que a procuradora Ana Paula Medeiros repassou sua atribuição de representante do MPF
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no COMIRAT-RS e afirma que as colocações sobre a legislação penal estão corretas. Apenas

ressalta que já houve projetos em trâmites no Senado Federal para aumentar as penas dos crimes

por motivos de discriminação racial.

GT Delemigs (Recursos)

Em relação ao projeto de criação da Cartilha de Direitos Básicos para Migrantes e

Refugiados no RS para ser distribuída nas 14 Delegacias de Migração da Polícia Federal, Bibiana

refere que o material, entre outras coisas, fornece informações a respeito da denúncia de violações

de direitos das populações afro-caribenhas, de racismo, xenofobia e injúria racial, tratadas no ponto

anterior. Relata que o material já foi finalizado por parte da coordenação do COMIRAT-RS, e foi

encaminhado para gestões municipais e organizações da sociedade civil, contudo, faz-se necessário

obter recursos para sua impressão e reposição. Gerson (Justiça Federal) informa que é a primeira

reunião do COMIRAT-RS que participa e se coloca à disposição para auxiliar no financiamento,

para tentar intermediar com a associação de juízes federais no médio prazo. Também refere que foi

designado como ouvidor da Justiça Federal, portanto se coloca à disposição para encaminhamentos

que a Ouvidoria possa auxiliar.

INFORMES - SJMR

Lucas (SJMR) menciona o lançamento da Campanha Portas Abertas para aumentar o apoio

na integração econômica de migrantes através da sensibilização de empresas que tenham interesse

em fazer parceria com o SJMR. Como tem havido dificuldade em encontrar o perfil de migrantes e

refugiados para determinadas vagas, tem-se acionado parceiros locais (CIBAI e ADRA), mas

também convidam demais instituições que queiram formar essa parceria com o SJMR

(meiosdevidapoa@sjmrbrasil.org) para enriquecer o banco de dados e acessar as oportunidades para

encaminhar os migrantes. Laura (SJMR) convida mulheres migrantes e refugiadas para Roda de

Conversa sobre Migração e Gênero na sede da SJMR no dia 15/03/2022 às 14h. Bibiana reforça a

importância de que os membros do comitê se sintam convidados a divulgar iniciativas e projetos no

espaço das reuniões ordinárias, de forma a fomentar o trabalho integrado entre a rede estadual.
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Política Estadual para Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas

Bibiana explica a mudança da prioridade do COMIRAT-RS em buscar primeiramente a

aprovação de uma Política Estadual, por entender a relevância do estabelecimento de diretrizes e

marcos para o atendimento e proteção das populações migrantes e, partir da política, voltar a

amadurecer a proposta do Plano Estadual, enquanto uma proposição de ações estruturadas. Gabriela

(SJSPS) relembra a colaboração do NUPEGEM da UFRGS. Manifestaram apoio e interesse em

auxiliar no GT da Política Estadual: SJMR, FMP, ACNUR, SOP, PUCRS e CIBAI.

Votação novos membros observadores

Conforme Ofício de manifestação de interesse em compor o COMIRAT-RS enviado pelo

Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDUCADH) - Feevale, é colocado em pauta a

votação como membro observador. É aprovada por consenso a participação da professora Marcia

Blanco Cardoso como titular e do professor Rodrigo Perla Martins como suplente.

Encaminhamentos:

1. Incluir no grupo do whatsapp: Regina (SEDUC) (51) 995111142; Carlos Goes - SES-RS

(51) 994480497; Leo Marmontel (CIBAI) 51 99222.4686.

2. Aqui em Rio Grande há uma associação dos senegaleses cujo presidente é o Ernesto

(53)984086898

3. Enviar mapeamento das associações de migrantes para a Laura (postar no site) → ver isso

na reunião do dia 18.

4. Falar com Delegada Andrea sobre a pauta da legislação de penalização aos crimes de

racismo e injúria ter diferença quando é praticada contra migrante ou nacional.

5. Enviar por e-mail a cartilha do GAIRE sobre racismo

6. GT da campanha visual do COMIRAT-RS contra o racismo e de denúncia? Patrícia e Regina

7. Fortalecer o convite de Fóruns e Comitês municipais para participarem das reuniões do

COMIRAT-RS

8. Evento para difusão dos temas de defesa dos direitos dos migrantes no RS: Elton

9. Buscar informações sobre ouvidoria da justiça federal com o juiz Gerson Godinho
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10. Pedir os cards da divulgação da campanha de integração com empresas do SJMR

11. Convocar próxima reunião, excepcionalmente no dia 06/04 às 14h
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