
Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente

Comissão Municipal para Erradicação do Trabalho Escravo

ATA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA
17 de dezembro 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);  Rebeca Duran (SMDHC/CRAI); Marina Nogueira (CRAI/SMDHC);

Membros Sociedade Civil: Marília Ramos (Repórter Brasil); Camila Zelezoglo (ABIT); Leticia
Carvalho (Missão Paz); Julia Neiva (Conectas);

Membros Observadores: Matheus Faustino (Sefras/ Rede de Promoção do Trabalho
Decente); Antônio Carlos (ITD); Yuri Castiglione (MPSP); Lívia Ferreira (SRT/SP); Ebenézer
Oliveira

Pautas:

1.Informes Gerais.

● Informe sobre evento de apresentação do Fluxo Nacional organizado pela CONATRAE;

● Publicação do Fluxo de Atendimento à Pessoa Submetida e/ou Vulnerável ao Trabalho

Escravo;

● Outros informes.

2. Aprovação de ata da 58º Reunião Ordinária (anexo).

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

Trabalho Escravo.

● Caso do resgate dos trabalhadores peruanos realizado em março;

● Caso do resgate dos trabalhadores bolivianos realizado em setembro.

Planejamento do primeiro semestre de 2021

● Definição das prioridades para 2021:

○ Apresentação de subsídios para a discussão:

○ Definição do calendário do primeiro semestre de 2021.
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O Sr. Bryan deu início à reunião, apresentando as pautas que seriam discutidas.

1. Informes Gerais.

● Informe sobre evento de apresentação do Fluxo Nacional organizado pela

CONATRAE;

O Sr. Bryan iniciou a pauta com um breve resumo daquilo que foi apresentado pela

CONATRAE no evento. Indicou a importância que a COMTRAE futuramente vislumbre a

utilização do Sistema Ipê para acompanhamento mais contínuo dos casos.

A Sra. Luciana complementou que será enviado um e-mail pela SMDHC para conhecimento

de todos sobre as discussões que foram realizadas no evento.

● Publicação do Fluxo de Atendimento à Pessoa Submetida e/ou Vulnerável ao

Trabalho Escravo;

O Sr. Bryan enunciou que o Fluxo foi publicado no site da COMTRAE e ressaltou a

importância do Fluxo ter sido publicado oficialmente e, além disso, como é necessário

divulgá-lo para auxiliar as pessoas que trabalham com a pauta. Ainda, pontuou a

necessidade de se pensar formas para que essa informação chegue de forma qualificada aos

atores da ponta.

O Sr. Vinicius informou que posteriormente poderia haver a possibilidade de distribuição do

material do Fluxo na ponta.

Seguindo os informes, foi realizada uma homenagem para a Sra. Oriana Jara, umas das

protagonistas centrais na construção das políticas públicas para imigrantes na cidade.
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Sr. Ebenezer informou que será publicado o livro “Estrangeiro, nunca mais! Migrante como

sujeito de direito e a importância do advocacy pela nova lei de migração brasileira” e

convidou todos para estarem presentes.

2. Aprovação de ata da 58º Reunião Ordinária (anexo)

A ata foi aprovada em consenso pelo colegiado sem nenhuma objeção.

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

ao Trabalho Escravo.

A Sra. Luciana informou que a família de peruanos resgatada em março está com covid-19 e,

portanto, estão em isolamento em um hotel. Ainda indicou que os trabalhadores estão em

processo de recebimento das verbas trabalhistas.

O Sr. Bryan relatou novas informações sobre as famílias resgatadas em setembro de 2020, as

quais vêm sendo assistidas por meio do fluxo municipal de atendimento desde então.

Informou que as duas famílias estão territorializadas em locais diferentes e que foram

referenciadas com organizações da sociedade civil parceiras. Ainda, que a família já recolheu

as documentações migratórias, processadas por meio da Portaria nº 87 de 23/03/2020 e

que deram entrada nas documentações de regularização migratória das 4 crianças por meio

dessa mesma norma, sendo o  primeiro caso nesse sentido.

Planejamento do primeiro semestre de 2021

● 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. Lívia colocou algumas questões que possam contribuir com uma atuação mais

estratégica do Fluxo para 2021, ressaltando pontos prioritários a serem considerados, como

a questão da bancarização e da geração de renda. O Sr. Bryan teve acordo com a Sra. Lívia

comentou que as ações do PMETE podem auxiliar com essas dificuldades.

A Sra. Letícia indicou a importância da formação de agentes para que o Fluxo chegue à ponta

e que tenha maior facilidade para ser implementado.

A maior questão do colegiado foi os percalços já presentes nos primeiros casos de

atendimento realizado dentro dos marcos do fluxo.

O Sr. Bryan apresentou um documento que compilava eixos estratégicos do PMETE,

referentes à assistência social e à inclusão social, para que o colegiado pudesse priorizar

possíveis ações a serem desenvolvidas frente aos percalços encontrados na implementação

do Fluxo Municipal.

A Sra. Luciana falou sobre a importância dos eixos estratégicos do Fluxo e sinergias com

ações do Plano Municipal de Políticas para Imigrantes, que foi lançado neste ano.

A Sra. Marília comentou sobre a dificuldade de conseguir visualizar a aplicação dos eixos

estratégicos na implementação do Fluxo naquele momento, dado o avanço do tempo e o

maior tempo para discussão que a atividade requer.

A Sra. Camila fez uma sugestão: Verificar a possibilidade de criar um GT sobre o eixo

Assistência e o eixo Trabalho e Renda, para focar na implementação do Fluxo.

A Sra. Lívia falou sobre as políticas de emprego e a dificuldade da inserção laboral do

resgatado. E questionou: de forma macro, é difícil visualizar como proporcionar esse eixo do
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Fluxo, entretanto, de forma micro, os resgatados estão tendo algum tipo de atendimento

dos equipamentos públicos?

O Sr. Bryan lembrou como a COMTRAE terá esse papel de orientação de implementação do

Fluxo.

O Sr. Bryan mencionou a tentativa de estabelecer vínculos com a SMDET e outras vias

alternativas com outros parceiros para essa pauta urgente de inserção laboral das pessoas

resgatadas.

Foi, então, encaminhado: Será disponibilizado um Doodle ao colegiado para definição do

calendário de reuniões da COMTRAE para o ano de 2021. Além disso, na primeira reunião

ordinária da COMTRAE será retomada a atividade de planejamento das ações prioritárias da

COMTRAE, com uma metodologia de encaminhamentos mais concretos.

O Sr. Bryan propôs enviar uma sugestão de datas e calendários considerando as colocações

de restrição, com início em fevereiro. Enviaremos a proposta de data da oficina junto com

esse calendário, através de uma enquete no Doodle. Além disso, após a definição do

calendário se encaminhará à Comissão a proposta metodológica para discussão do

planejamento das ações prioritárias e documentos complementares.

Assim, deu-se encerrada a última reunião de 2020.
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