
Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente

Comissão Municipal para Erradicação do Trabalho Escravo

ATA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA
26 de novembro de 2020

Rua Líbero Badaró, 119, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – Reunião Virtual

Presentes:

Membros Poder Público: Vinicius Duque (CPMigTD/SMDHC); Luciana Elena
(CPMigTD/SMDHC); Bryan Sempertegui (CPMigTD/SMDHC); Gabriela Mika Tanaka
(CPMigTD/SMDHC); Laís Leite (SMDHC/CRAI); Claudete (SMDET); Rebeca Duran
(SMDHC/CRAI); Marina Nogueira (CRAI/SMDHC); Sueli de Paula (SMADS); Bruce Campos
(CRI); Maria das Candeiras Vieira (SMDET).

Membros Sociedade Civil: Marília Ramos (Repórter Brasil); Nathália Napolitano (CDHIC);
Edmundo Lima (ABVTEX); Roque Patussi e Carla Aguilar (CAMI); Camila Zelezoglo (ABIT);
Leticia Carvalho (Missão Paz).

Membros Observadores: Luis Alexandre (SRT/SP); Ana Lucia Marcondes (DPU); Matheus
Faustino (Sefras/ Rede de Promoção do Trabalho Decente); Patrícia Lima (ITD); Antônio
Carlos (ITD); Guilherme Otero (OIM); Yuri Castiglione (MPSP).

Pautas:

1. Informes Gerais.

● Informe das datas do evento de formação sobre o Sistema Ipê;

● Informe das datas do evento de lançamento do Fluxo Nacional;

● Ofício nº 27/2020 enviado pela Polícia Civil;

● Informe sobre a construção de Nota Técnica do CRAI, contendo procedimentos e fluxos

de proteção e assistência em situações de vulnerabilidade ao abuso, à violência e à

exploração.

● Outros informes.

2. Apresentação do documento final diagramado do Fluxo de Atendimento à Pessoa

Submetida e/ou Vulnerável ao Trabalho Escravo no Município de São Paulo (anexo).

3. Aprovação de ata da 57º Reunião Ordinária (anexo).

4. Casos do Fluxo Municipal de Atendimento à Pessoa Vulnerável e/ou Submetida ao

Trabalho Escravo.

● Caso do resgate dos trabalhadores peruanos realizado em março.
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● Caso do resgate dos trabalhadores bolivianos realizado em setembro.

5. Definição das pautas da última reunião do ano

● Balanço de 2020;

● Definição das prioridades para 2021:

○ Apresentação de subsídios para a discussão:

○ Definição do calendário do primeiro semestre de 2021.

A reunião se iniciou às 14h10 com apresentação do assessor Bryan, sobre os informes gerais.

1. Informes Gerais.

● Informe das datas do evento de formação sobre o Sistema Ipê;

O Sr. Bryan apresentou as informações do evento e reforçou a importância da

participação dos membros da Comissão no evento em questão, por apresentar dois

instrumentos importantes para atuação no combate ao trabalho escravo.

● Informe sobre o evento de lançamento do Fluxo Nacional;

O Sr. Bryan indicou que o evento organizado pela CONATRAE, que contará com

presença da COMTRAE/SP e COETRAE/SP, será realizado no dia 10/12 às 10h. Indicou que

assim que tiverem as informações para acesso será compartilhada com os membros.

● Ofício nº 27/2020 enviado pela Polícia Civil;

O Sr. Vinicius indicou que não houve retorno em relação à resposta apontada pela

COMTRAE, deliberada em plenária, ao ofício e assunto em questão.

Os Srs. Luis Alexandre e Roque indicaram que persistem casos semelhantes ao

tratado no ofício e que há necessidade de um debate sobre esses casos, para posterior

encaminhamento à corregedoria.

● Informe sobre a construção de Nota Técnica do CRAI, contendo procedimentos e

fluxos de proteção e assistência em situações de vulnerabilidade ao abuso, à

violência e à exploração.
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O Sr. Bryan apresentou a pauta e indicou que é um passo importante a criação do

Fluxo de atendimento junto ao CRAI, para o acolhimento de pessoas em situação de

vulnerabilidade ao abuso, à violência e à exploração, prevendo casos de trabalho análogo à

escravidão e que teve como um dos materias norteadores o Fluxo de Atendimento à Pessoa

Submetida e/ou Vulnerável

A Sra. Rebeca do CRAI complementou apontando que a construção doFluxo de

atendimento do CRAI e de sua importância na ampliação desta rede.

2. Apresentação do documento final diagramado do Fluxo de Atendimento à Pessoa

Submetida e/ou Vulnerável ao Trabalho Escravo no Município de São Paulo

O Sr. Bryan faz uma apresentação do documento final do Fluxo de Atendimento à

Pessoa Submetida e/ou Vulnerável ao Trabalho Escravo no Município de São Paulo.

O Sr. Roque que solicitou a correção do nome do CAMI. Também sugeriu que se

padronize a menção à sociedade civil no item 6 “Ações de Prevenção ao Trabalho Escravo”,

de maneira que a menção não indique apenas algumas organizações específicas para

contemplar todas as organizações membras.

A Sra. Luciana esclareceu que a menção específica decorreu da deliberação do GT

Fluxo durante as discussões nas oficinas, focalizando naquelas que estavam presentes, mas

que não houve intuito de exclusão ou invisibilização das outras organizações. O Sr. Bryan

sugeriu colocar a classificação de forma mais abrangente para que contemple todas as

organizações que compõem a COMTRAE.

Considerando os pontos de alteração e a serem acrescidos, o documento final foi

aprovado por consenso do colegiado.

3. Aprovação de ata da 57º Reunião Ordinária

A ata da 57ª Reunião Ordinária da COMTRAE foi aprovada por consenso pelo

colegiado sem nenhuma objeção.
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4. Casos do Fluxo Municipal de Atendimento à Pessoa Vulnerável e/ou Submetida ao

Trabalho Escravo.

● Caso do resgate dos trabalhadores bolivianos realizado em setembro.

O Sr. Bryan inicia o informe sobre o caso mais recente, dos trabalhadores bolivianos

resgatados em setembro.

Levantou-se os percalços na garantia dos direitos das famílias resgatadas no

pós-resgate. A primeira questão a ser levantada foi a necessidade de adequar os os serviços

de acolhimento municipais públicos para as especificidades de resgatados e suas

intersecções, indicando pela necessidade de se pensar em alternativas, como suas

composições familiares. A segunda questão que se debateu foi a demora por parte da justiça

trabalhista dentro do processo de judicialização, de maneira a garantir os direitos

trabalhistas dos resgatados. A terceira questão que se levantou foi a necessidade de se

pensar alternativas e projetos de inclusão laboral desses sobreviventes, necessidade que se

atenua em casos nos quais os anteriores pontos se apresentam como percalços na garantia

do não retorno desses sobreviventes ao ciclo de trabalho escravo.

O colegiado apontou pela necessidade de se pensar estrategicamente na atuação

frente às questões que se colocaram a partir da implementação do fluxo.

Rebeca expõe que é importante pensar em um plano de ação enquanto não temos

um acolhimento ideal para essas pessoas vulneráveis.

Definição das pautas da última reunião do ano

● Balanço de 2020;

● Definição das prioridades para 2021:

○ Apresentação de subsídios para a discussão:

○ Definição do calendário do primeiro semestre de 2021.
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A Sra. Luciana deu abertura ao ponto de Balanço do ano de 2020. Comentou sobre a

realização do projeto prioritário do ano que foi a finalização do material do fluxo e sua

implementação, em meio às adversidades que se apresentaram neste ano, fortalecendo o

trabalho da COMTRAE. E como este foi um passo valioso do nosso trabalho no presente ano,

considerando as dificuldades atípicas da pandemia.

O Sr. Edmundo comentou sobre a importância do trabalho em rede para a

implementação do fluxo e indicou com um dos principais pontos a se levar em conta quando

se for avaliar alternativas para superar os entraves indicados na pauta anterior.

A Sra. Natália parabenizou o colegiado pelo ano de trabalhos e as discussões

proveniente do acompanhamento dos casos, levantou a questão de atividades sobre a

inclusão laboral para serem desenvolvidas futuramente.

Foram levantados alguns pontos importantes sobre os planejamentos para 2021,

como a reinserção laboral, o acolhimento adequado aos sobreviventes.

A Sra. Luciana e o Sr. Vinicius falam sobre o importante trabalho que o colegiado

cumpriu neste ano de 2020 e comentaram sobre o planejamento para o próximo ano que

será discutido na próxima e última reunião da COMTRAE do ano, a qual será realizada no dia

17/12.

Assim, deu-se encerrada a reunião.
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