
Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente
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ATA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA
18 de fevereiro de 2021

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

Presentes:

Membros Poder Público: Vinicius Duque (CPMigTD/SMDHC); Bryan Sempertegui
(CPMigTD/SMDHC); Gabriela Mika Tanaka (CPMigTD/SMDHC); Nádia Ferreira
(CPMigTD/SMDHC); Laís Leite (SMDHC/CRAI); Rebeca Duran (SMDHC/CRAI); Maria Luiza
(PSE/SMADS); Jenny Kose (Covisa/ SMS)

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: Livia Ferreira (SRT/SP); Ana Lucia Marcondes (DPU); Matheus
Faustino (Sefras/ Rede de Promoção do Trabalho Decente); Guilherme Otero (OIM); Yuri
Castiglione (MPSP).

Pauta única:

• Planejamento das ações a serem desenvolvidas pela COMTRAE no ano de 2021.

Às 14h15 o Sr. Bryan deu início à primeira reunião da COMTRAE do ano de 2021,

apresentando a pauta única de planejamento das ações a serem desenvolvidas pela

COMTRAE neste ano. Nesse sentido, apresentou a atividade de planejamento preparada

para a presente reunião, por meio de cinco pontos dos quais compõem o Fluxo de

Atendimento, são estes: 1 - denúncia; 2 - encaminhamento da pessoa a um espaço

emergencial; 3 - referenciamento; 4 - inclusão social; 5 - ações de prevenção. A partir desses

pontos seria feita uma reflexão sobre as barreiras enfrentadas na implementação do Fluxo
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Municipal, objetivando alternativas para facilitar a implementação desse instrumento, tendo

em vista os primeiros casos acompanhados pelo instrumental.

O Sr. Bryan apresentou as etapas do processo de reflexão e priorização, e a reflexão seria

orientada por meio de 5 perguntas disparadoras.

Por meio de solicitação da Sra. Lívia e, em acordo com colegiado, a reflexão sobre as

problemáticas enfrentadas na implementação do Fluxo foi ampliada, passando a integrar as

seguintes etapas: (I) Denúncia; (II) Encaminhamento e Tratamento da Denúncia; (III)

Planejamento da Operação; (IV) Execução da Operação; (V) Encaminhamento da Pessoa à

um Espaço Físico Emergencial; (VI) Escuta Qualificada da Demanda/Necessidade da Pessoa;

(VII) Referenciamento; (VIII) Inclusão Social; (IX) Prevenção, essa última não sendo uma

etapa específica do fluxo, mas como uma área de atuação a ser prevista na atuação do

mesmo.

Foi aberto ao colegiado se seriam debatidas primeiro as questões colocadas previamente, ou

se seriam debatidos ponto por ponto do documento do Fluxo - metodologia apresentada

pelo Sr. Bryan. Foi decidido que o debate seria guiado conforme a metodologia apresentada

pelo Sr. Bryan, isto é, refletindo todas as etapas do fluxo.

A ata da reunião apresenta a discussão conforme ela foi realizada pelo colegiados, seguindo

a mesma ordem dos pontos do Fluxo:

1. Denúncia

P.1-  Este ponto deve ser priorizado como ação da COMTRAE em 2021;
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O colegiado definiu que essa etapa do fluxo deveria passar por um processo de reflexão pela

Comissão. O que não indica que a presente etapa será priorizada com ações. A priorização

das ações a serem desenvolvidas ocorrerá posteriormente a submissão de todas as etapas

do Fluxo de Atendimento ao processo de reflexão.

P.2 - Qual é a situação (problemática) que se apresenta atualmente na

implementação desse ponto?

Conforme debate o colegiado indicou a falta de conhecimento aprofundado sobre o sistema

Ipê pelos atores que coletam a denúncia

P.3 - Qual é o tipo de ação que deve ser priorizada neste ponto do Fluxo?

- Divulgação e formação técnica

P.4 - Quais ações do documento complementar podem ser utilizadas como

referência?

Com base no documento de apoio à discussão, composto pelo Plano Municipal para

Erradicação do trabalho Escravo (PMETE) e o Plano Municipal de Políticas para Imigrantes

(PPI), foram definidas as seguintes ações para referência para uma ação ideal da

COMTRAE/SP para a “problemática” identificada na questão P.2: Ação 55 do (PPI) e Ação 5 e

9 do (PMETE)

P.5 - Com base nas ações indicadas anteriormente, qual seria uma ação ideal a ser

priorizada?

I. Mapeamento de atores que possam receber denúncias (Sociedade Civil e

Poder Público);
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II. Formação aprofundada sobre o sistema Ipê nas escolas de servidores;

III. Formação aprofundada sobre o sistema Ipê para as organizações da

sociedade civil mapeadas

P.6 - Com base nos atores responsáveis no Fluxo e aqueles indicados no documento

base da ação referência, quais atores podem ser envolvidos na ação ideal formulada?

Por deliberação do colegiado definiu-se que os atores envolvidos será por meio de um

Grupo de Trabalho (GT) interno da COMTRAE/SP.

2. Encaminhamento e Tratamento da Denúncia

Por deliberação da COMTRAE/SP esta etapa da COMTRAE não apresenta problemáticas a

serem contempladas com ações da COMTRAE neste ano de 2021.

3. Planejamento da Operação /
4. Execução da Operação

As etapas III e IV do Fluxo Municipal foram aglutinadas para um melhor debate, por escolha

do colegiado.

P.1-  Este ponto deve ser priorizado como ação da COMTRAE em 2021:

A COMTRAE definiu que este ponto não seria priorizado neste ano de 2021, mas que

passaria pela reflexão de maneira a registrar para futuras ações.

P.2 - Qual é a situação (problemática) que se apresenta atualmente na

implementação desse ponto?
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Indicou-se que a falta de informações sobre operações realizadas torna

difícil/complicada/complexa uma avaliação da implementação do fluxo municipal.

P.3 - Qual é o tipo de ação que deve ser priorizada neste ponto do Fluxo?

- Levantamento e análise de dados

P.4 - Quais ações do documento complementar podem ser utilizadas como referência

Com base no documento de apoio à discussão, composto pelo Plano Municipal para

Erradicação do trabalho Escravo (PMETE) e o Plano Municipal de Políticas para Imigrantes

(PPI), foram definidas as seguintes ações para referência para uma ação ideal da

COMTRAE/SP para a “problemática” identificada na questão P.2: Ação 18 e 23 (PMPE)

P.5 - Com base nas ações indicadas anteriormente, qual seria uma ação ideal a ser

priorizada?

I. Elaboração de indicadores de implementação desta etapa do fluxo, em

conformidade com o disposto no documento do Fluxo;

II. Promover diálogos sobre o planejamento da operação, com referência do

pactuado no Fluxo, com atores envolvidos na etapa.

P.6 - Com base nos atores responsáveis no Fluxo e aqueles indicados no documento

base da ação referência, quais atores podem ser envolvidos na ação ideal formulada?

- Secretaria Executiva da COMTRAE/SP
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5. Encaminhamento da Pessoa a Espaço Físico Emergencial

Compreendeu-se que este ponto não seria priorizado pela COMTRAE neste ano de 2021.

6. Escuta Qualificada da Denúncia

P.1 - Este ponto deve ser priorizado como ação da COMTRAE em 2021:

COMTRAE indicou que esta etapa do Fluxo passará pelo processo de reflexão.

P.2 - Qual é a situação (problemática) que se apresenta atualmente na

implementação desse ponto?

I. Falta de avaliação sobre a escuta qualificada oferecida pelo equipamento de

uma perspectiva do resgatado ;

II. Ausência de sensibilização dos atores na ponta sobre o instrumento de escuta

qualificada.

P.3 - Qual é o tipo de ação que deve ser priorizada neste ponto do Fluxo?

I. Elaboração de instrumental de coleta de depoimento dos resgatados sobre a

escuta qualificada;

II. Formação/sensibilização sobre escuta qualificada em casos de trabalho

escravo.

P.4 - Quais ações do documento complementar podem ser utilizadas como

referência?

Com base no documento de apoio à discussão, composto pelo Plano Municipal para

Erradicação do trabalho Escravo (PMETE) e o Plano Municipal de Políticas para Imigrantes
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(PPI), foram definidas as seguintes ações para referência para uma ação ideal da

COMTRAE/SP para a “problemática” identificada na questão P.2: Ações 43 e 48 (PMPTE).

P.5 - Com base nas ações indicadas anteriormente, qual seria uma ação ideal a ser

priorizada?

I. Elaboração e aplicação de instrumento de coleta de depoimento dos resgatados

sobre a escuta qualificada;

II. Formação/sensibilização sobre escuta qualificada em casos de trabalho escravo.

P.6 - Com base nos atores responsáveis no Fluxo e aqueles indicados no documento

base da ação referência, quais atores podem ser envolvidos na ação ideal formulada?

Seguindo o intuito da do exposto na etapa I do Fluxo, definiu-se que os atores envolvidos

serão por meio de um Grupo de Trabalho (GT) interno da COMTRAE/SP.

Dado o pouco tempo restante de reunião, optou-se por realizar as reflexões das etapas VII,

VII e IX em outro encontro do colegiado.

A Sra. Lívia levantou a questão do abrigamento, pelas dificuldades da ausência de um

abrigamento especializado para os resgatados.

A Sra. Marília apresenta a ideia de realizar eventuais formações de sensibilização

para a escuta, no sentido de prevenção.
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Proposta de encaminhamento: reunião no dia 18 de março para terminar a discussão dos

três últimos pontos, (ponto 7, 8 e 9), seguindo a mesma metodologia utilizada na presente

reunião.

Assim, o Sr. Bryan deu-se encerrada a reunião.
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