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Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo 

06 de julho de 2017 

Rua Líbero Badaró, 119, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - Auditório 

 

ATA XXIX REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Presentes: Vera Gers (CDHIC), Roque R. Pattussi (CAMI), Gilda Bernadete da Costa (SMS), 
Tiago Cocco Liberatori (Inpacto), Jefferson Nascimento (Conectas), Letícia Carvalho 
(Missão Paz), Camila Zelezoglo (ABIT), Débora Anfimof Sergio (ABVTEX), Ingrid Guzeloto 
(SMDHC), Ebenézer Oliveira (SMDHC). 

 

Pauta: 

 Aprovação da Ata da Reunião XXVII; 

 Manifestação de interesse dos integrantes da sociedade civil para as Eleições da 
Presidência da COMTRAE/SP; 

 Acompanhamento do Plano Municipal para Erradicação do Trabalho Escravo; 

 Atualização dos Mecanismos de Comunicação; e 

 Informes gerais. 

 

Sr. Ebenézer iniciou a reunião cumprimentando a todos e todas e passou para o 
primeiro ponto de pauta. 

 

1) Aprovação da Ata da Reunião XXVII  

Todos os presentes leram a ata durante a reunião para a aprovação após 
discussão. A ata da XXVII foi aprovada por unanimidade. 

Sra. Vera (CDHIC) pediu desculpas por não ter conseguido escrever a nota sobre 
a Nova Lei de Migração que havia ficado como tarefa. Aproveitou para fazer o convite ao 
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Seminário do dia 15 de julho, promovido pelo CDHIC, que debaterá a Nova Lei de 
Migração com especialistas na área, focando o debate na atual conjuntura. 

Sra. Letícia (Missão Paz) explicou como ficará a situação da participação da 
Missão Paz na Comissão. Ela participará das reuniões a partir de agora e apresentou um 
pouco do trabalho que está sendo desempenhado pela Missão Paz. 

Sr. Ebenézer informou que a Coordenação de Políticas para Migrantes e a 
Assessoria Especial de Promoção ao Trabalho Decente integrarão uma única coordenação 
a partir de agora. O novo nome da coordenação é “Coordenação de Políticas para 
Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente”.  

 

2) Manifestação de interesse dos integrantes da sociedade civil para as Eleições da 
Presidência da COMTRAE/SP; 

Sr. Roque sugeriu que houvesse um momento dos integrantes da Sociedade Civil 
para discutir sobre a indicação à presidência da COMTRAE. Informou que o CAMI está com 
dificuldades de assumir o posto de presidência da COMTRAE, pois estão com outros 
projetos que acabam impedindo a dedicação integral do CAMI na Comissão. 

Sra. Vera disse que o CDHIC está passando por um processo de mudança física, e 
com essa reorganização acontecendo, ela precisa verificar com a equipe se conseguiriam 
ficar na Presidência da COMTRAE. 

Sr. Tiago informou que eles não participarão desse processo porque a equipe é 
muito pequena e eles estão voltando a acompanhar a COMTRAE agora. Perguntou como 
fica a questão da Vice Presidência. 

Sr. Ebenézer informou que a Vice Presidência ficará com o poder público, 
seguindo o regimento. Disse que do ponto de vista político, seria muito interessante 
manter a Secretaria de Direitos Humanos neste posto já que estamos com um problema 
de sub-representação das outras Secretarias neste momento e pelo acúmulo que a 
SMDHC tem nesta Comissão. 

Sra. Camila (Abit) e Sra. Débora (Abvtex) disseram que não há disponibilidade de 
compor a presidência da Comissão. 

Sr. Ebenézer informou que a Eleição será marcada e entrará como pauta nas 
próximas reuniões. 
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3) Acompanhamento do Plano Municipal para Erradicação do Trabalho Escravo 

Sr. Ebenézer informou que foi montada uma Comissão para discutir o Plano 
Municipal. Essa Comissão é composta pelo Ebenézer (SMDHC), Tiago (Inpacto), Camila 
(Abit) e Roque (CAMI). Foi feito um exercício de avaliação das ações do plano que já 
haviam sido realizadas. Está sendo preenchida uma tabela que dá cores as ações de 
acordo com o andamento de sua execução. Criou-se a categoria “contínua” para 
categorizar as ações que precisam manter a sua implementação continuamente. 

Sr. Camila disse que o Plano já foi escrito pensando em uma lógica de prioridade 
de ações e que nessa reflexão individual é preciso priorizar as ações que ainda precisam 
ser realizadas enquanto Comissão. 

Sr. Ebenézer propôs que todos olhem as ações e coloquem no campo de 
“Gargalos/Observações” o que se lembram dessas ações.  A vigência do Plano é de 03 
(três) anos e acaba em 2017. Informou que algumas das ações da COMTRAE foram 
colocadas no orçamento da SMDHC.  

Sra. Vera sugeriu que fosse criada uma plataforma digital com os materiais da 
Comissão compilados para que nada se perca e todos tenham fácil acesso a esse material. 

Sr. Ebenézer encaminhou aos integrantes da COMTRAE a tarefa de colocar as 
observações na Planilha de Monitoramento do Plano Municipal para a Erradicação do 
Trabalho Escravo, detalhando o máximo possível de informações sobre aquela ação. No 
segundo momento, eleger dentro de cada bloco de ações (Ações Gerais, Ações de 
Repressão, Ações de Prevenção, Ações de Assistência e Ações de Geração de Emprego e 
Renda), 03 (três) ações que devem ser priorizadas na execução ainda este ano. Essas 
contribuições devem ser enviadas no mailing da COMTRAE para que o GT que foi criado 
possa juntar todas as informações. 

Sr. Tiago disse que é importante relembrar um pouco do caráter anterior da 
COMTRAE, com maior envolvimento de outros atores. 

Sr. Ebenézer informou que como o Comitê Gestor da Agenda Municipal do 
Trabalho Decente não existe mais, esta área ficou um pouco prejudicada.  

Sr. Tiago trouxe um debate sobre a conjuntura e os reflexos na temática do 
Trabalho Escravo, colocando que a COMTRAE precisa debater e se posicionar mais sobre 
os diversos assuntos que estão acontecendo para além de suas instituições isoladamente.  

Sr. Roque sugeriu um seminário sobre a Nova Lei de Migração e os impactos no 
Trabalho Escravo.  
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Foi montado um Grupo de Trabalho para pensar o formato, dia, horário, etc. 
deste seminário. GT composto por: Tiago (Inpacto), Vera (CDHIC), Letícia (Missão Paz). 

Sra. Vera sugeriu que a próxima reunião da COMTRAE aconteça no novo espaço 
físico do CDHIC. 

 

4) Atualização dos Mecanismos de Comunicação 

Sr. Ebenézer perguntou quem ainda não está no grupo da COMTRAE no 
WhatsApp e gostaria de integrá-lo. 

 

5) Informes Gerais 

Sr. Ebenézer informou que participou do Seminário “Localización Del Trabajo 
Digno y Planificación Territorial” em Cochabamba, na Bolívia, entre o dia 27 e 30 de 
junho e fez uma fala sobre a COMTRAE neste evento.  


