
 
Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
Rua Líbero Badaró, 119 – 7º andar – Centro - 01009-000 – São Paulo/SP | 55.11.3113.9644 

 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo 

05 de outubro de 2017 

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

 

ATA XXXII REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Presentes: Andrea Zamur (coordenadora da CPMig); Ebenézer Oliveira (InPacto); Silvia 
Capelanes (CPMig); Vera Gers (CDHIC); Aparecida Carmelita (Sindicato das Costureiras); 
Claudete Dias Silva (Sec. Municipal do Trabalho); Fernando Guimarães (Assessor da 
Comissão de Direitos Humanos da ALESP), Sérgio Carneiro (Sec. Educação) 

 

Pauta: 

 Apresentação da nova Coordenação da COMTRAE 

 Redefinição da data e dos temas do seminário da COMTRAE; 

 Próximos passos organizativos da COMTRAE; 

 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. 

Ebenezer abre apresentando a Andrea, nova coordenadora da CMig e, logo, da 
COMTRAE. A ela foi passado a atual situação da COMTRAE, assim como seu regimento 
interno, e outras questões pertinentes como a mudança de nome das secretarias.  

I. Mudanças no regimento Interno e eleição da presidência 

Andrea e Ebenezer fizeram algumas revisões. Primeiramente, a presidência tinha 
duração de um ano e, logo seguida, seria eleito alguém da sociedade civil. Porém, o 
governo está na presidência desde 2013. Ebenezer defende, então, que a próxima 
presidência deveria ser da sociedade civil. O governo ficaria envolvido de qualquer jeito 
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como diretoria-executiva e vice-presidência, porém, talvez com a sociedade civil 
ocupando a presidência, a COMTRAE consiga ter mais autonomia.  

Ebenezer diz que, para a eleição do novo presidente, é necessário promover uma 
nova portaria modificando as secretarias que deixaram de existir (mulheres e igualdade 
racial), substituindo-as por algumas que mudaram de nome (relações governamentais; 
internacionais; inovação e tecnologia; prefeituras regionais). Andrea indica que, após a 
portaria, um oficio deve ser enviado às secretarias para que estas indiquem seus titulares 
e suplentes; o novo regimento deve ser aprovado em ata pela COMTRAE para assim se dar 
a eleição da presidência.  

II. Apresentações 

Tendo em vista a mudança de muitas pessoas que representam o setor público e 
a sociedade civil, ocorre uma rodada de apresentações. Antes disso, Andrea propõe que 
um email seja enviado para a soc. Civil para que estes indiquem novamente quem irá 
compor a COMTRAE. Presentes: Andrea (coordenadora da CMig); Silvia (estagiária CMig); 
Vera (CDHIC); Carmelita (Sindicato das Costureiras); Claudete (Sec. Municipal do 
Trabalho); Fernando (Assessor da Comissão de Direitos Humanos da ALESP) 

Thiago se apresenta, discorre um pouco sobre as mudanças internas da Repórter 
Brasil e sobre as parcerias que eles estão estabelecendo com o setor público para eventos 
e cursos. 

III. Seminário da COMTRAE 

Ebenezer discorre sobre a vontade de fazer um seminário com mesa de abertura 
mais duas mesas, que seria dia 28/09. O processo de convites já estava sendo feito mas foi 
sabido que no mesmo dia haveria um evento da Folha de São Paulo sobre trabalho 
escravo. Já que muitas pessoas que compõe a COMTRAE estariam nesse evento, a data foi 
mudada, pois não faz sentido haver dois eventos, com a mesma temática, no mesmo dia e 
horário. A programação do seminário será mantida e os convites reenviados. Assim, deve 
ser pensado uma nova data. Andrea aponta que deve ser realizado em Novembro, tendo 
em vista que em Dezembro a secretaria estará envolvida com o Festival de Direitos 
Humanos. A data fica decidida para 09/11 e os convites serão refeitos para as pessoas que 
previamente foram convidadas. Andrea questiona o número de pessoas estimadas para 
começar a pensar em um espaço e se já havia um espaço anteriormente, ao que Ebénezer 
responde que era no Ministério do Trabalho e Emprego. Andrea questiona com quem 
devemos entrar em contato para fazer a reserva do auditório e Ebénezer diz que é com o 
Renato, e que inclusive vai mandar uma mensagem pra ele para já tentar fechar a data, e 
o faz imediatamente pelo celular. No meio tempo, surge a ideia de fazer algo como uma 
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feira onde as ações de organizações que tratam de trabalho escravo e decente poderiam 
expor suas ações ao público mais geral, e esta seria no ano que vem. De volta à discussão 
sobre o seminário, Thiago pontua que o nome  do segundo painel deve ser mudado de 
“escravidão contemporânea” para “trabalho escravo contemporâneo”. Mais para o final 
da reunião, Ebénezer retoma o assunto dizendo que Renato respondeu sua mensagem 
dizendo que o auditório do MTE está reservado para o dia 09/11 à partir das 12h, então 
Andrea sugere que o seminário seja feito no dia anterior, quarta-feira 08/11. Ebénezer 
manda outra mensagem para Renato que, sem demora, responde que o auditório está 
disponível e confirmado para o dia 08/11 e pede para que seja enviada a programação do 
seminário. Andrea a enviará tanto para Renato quanto para os outros presentes.  

IV. Próximos passos organizativos da COMTRAE 

Para maior entendimento, Thiago pede para que os passos sejam resumidos: o 
primeiro passo é a portaria, onde os nomes das secretarias que compõe a COMTRAE serão 
corrigidos e atualizados. Andrea diz que o segundo passo é oficiar todas as secretarias 
municipais para que estas indiquem os membros que compõe a COMTRAE. Uma vez que 
tivermos todos esses membros, devemos aprovar um novo regimento interno, ao que 
Ebénezer sugere que o regimento interno deve ser aprovado na mesma reunião em que 
se dará a eleição da presidência. Começa uma discussão sobre as datas das próximas 
reuniões da COMTRAE, e fica decidido que as próximas reuniões serão em 16/11 (reunião 
pós-seminário) e 07/12 (se conseguirmos avançar, aqui será aprovado o regimento 
interno e eleita a nova presidência). Sobre a presidência, tanto Ebénezer quanto Sérgio 
(Sec. Educação) defendem que esta deve ser da sociedade civil pois, assim, a COMTRAE 
tem mais liberdade para tomar frente de ações que possam andar em contramão ao 
poder público municipal e seus parceiros – posição que é endossada pelos presentes no 
geral.  

V. Atualização dos mecanismos de comunicação 

O grupo da COMTRAE no whatsapp será atualizado com os novos membros.  

 

IV. Informes gerais 

Thiago informa sobre o curso da Reporter Brasil com a EMASP. 

 

 


