
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
DEPARTAMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES E PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE
COMISSÃO MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO - COMTRAE/SP

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Informes

1. Local, Autorização de Reprodução do Filme, Mobilização e Transporte, Mesa.

Pautas

1. Construção coletiva do Dia do Combate ao Trabalho Escravo

Participantes Governo: Bryan Rodas (CPMigTD), Núria Margarit Carbassa (CPMigTD),
Jess Ferreira Silva (CPMigTD), Kauã Condenso (DPS / SMDHC), Vanessa Ferraz de Mello
(SMSUB), Raquel Vazquez Paulino (SMPED), Gláucia Cristine Silva Burckler (SME),
Rogério Gonçalves da Silva (SME).

Participantes Sociedade Civil: Paola C. Gersztein (InPACTO - Instituto Pacto Nacional
pela Erradicação do Trabalho Escravo), Federico Fornazieri (CDHIC), Fernanda
Drummond Pinheiro (Conectas Direitos Humanos), Luiz Evandro Vargas Duplat Filho
(Amatra-2) , Aparecida Carmelita De Sousa (Sindicato Das Costureiras SP).

Observadores/as: Fabio Ando Filho (RPTD), Wilbert Rivas (OIM), Flávia Ferreira Jacó de
Menezes (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), Guillermo Rojas de Cerqueira
César (DPU)

Às 14h:12min do dia 19 do mês de janeiro do ano de 2023, em modalidade on-line,
reuniram-se os(as) Srs.(as) representantes do Poder Público, os(as) Srs.(as)
representantes da Sociedade Civil e os(as) Membros(as) Observadores(as) a fim de
discutirem a pauta do dia. O Sr. Bryan Zelmar Sempertegui Rodas presidiu a reunião,
tendo sido secretariado pela Sra. Núria Margarit Carbassa.

Informe nº 1: Local, Autorização de Reprodução do Filme, Mobilização e Transporte,
Mesa.

Bryan: Abre a reunião e se apresenta.
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Núria: se apresenta

Jess: se apresenta.

Bryan: Informa que a reunião tem informe e pauta única, que se relacionam com a
construção do Dia do combate ao Trabalho Escravo e todos os encaminhamentos que
precisávamos fazer, decididos na última reunião ordinária.

Em relação ao local, Autorização de Reprodução do Filme, Mobilização e Transporte, e
a Mesa.

Sobre o local do evento, a Biblioteca Mário de Andrade aceitou sediar o evento,
disponibilizando uma sala com 100 lugares. Devido à capacidade será um evento
fechado, então não teremos divulgação.

Núria: Entramos em contato com o CCSP e com a Galeria Olido mas não obtivemos
resposta. Pensei em conversarmos sobre como dividir esses assentos entre o público
que nós mobilizamos. Já que as organizações manifestaram que conseguem mobilizar
bastante, pensamos em deixar o evento fechado por causa da pouca quantidade de
assentos.

Bryan: Há alguma dúvida sobre o espaço?

Paola: o som estava baixo , mas não entendi como vão ser distribuídos os assentos. Vai
contemplar todos os grupos da COMTRAE ou só quem esteve na reunião?

Bryan: o CDHIC, o CAMI e a RPTD foram os que se colocaram para mobilizar um volume
de pessoas e distribuímos cotas para esses grupos, mas destinamos cotas também para
a COMTRAE. Mais pra frente eu vou mostrar como foi dividida essas cotas.

Bryan: Na última reunião comentamos que conversamos com o diretor do filme e
sobre a taxa que ele pediu para a liberação de reprodução do filme. Já temos a reserva
para custear essa reprodução, no valor de R$ 1.500,00 reais. Para que fique
esclarecido, vamos dar todo o processo orçamentário e depois vamos alinhar com o
diretor sobre os passos para a projeção do filme. O jeito que deu certo, então, foi
através da tramitação interna da secretaria.

Fizemos uma proposta de divisão de ingressos, que estão divididos da forma que se
apresenta nesta tabela em slide, e a partir disso pensamos em um número de pessoas
interessadas.

CAMI 16

Sefras 16

CDHIC 16

Diana Soliz 4 3 (+1)
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Cida Trajano 4 3 (+1)

Catarina Von Z 4 3 (+1)

CEMIR 8

COMTRAE membros 22

TOTAL 90

Núria: Temos ainda 10 ingressos vagos que até então seriam destinados para a
Biblioteca, mas não haverá essa distribuição. Os 22 lugares para COMTRAE eu pensei
em nós que compomos o colegiado.

Bryan: Em relação ao transporte, precisamos saber a quantidade de pessoas que cada
Organização mobilizou, para pensar o trajeto para buscar em pontos específicos, levar
para a Biblioteca e de volta.

Fabio: sobre a Casa de Assis, estamos muito próximos da Biblioteca, iremos andando.

Federico: pra gente está ótimo 16 pessoas, vou começar a organizar com a equipe e os
pontos de encontro para essa busca do transporte.

Bryan: A gente fica então para a confirmação desse ponto de encontro para buscar o
público. A gente não tá vendo a presença do CAMI na reunião, vamos conversar com
eles depois. Vamos ver se mantêm esse número e como está a mobilização.

Fábio: só para lembrar, o Diretor pediu que ficasse em público de movimentos e
sociedade civil, pessoas que se beneficiam dessas políticas para compor o movimento.

Bryan: Sobre a Mesa: Enquanto COMTRAE sugeriu-se os palestrantes dessa mesa
conforme a conversa , levantou 3 nomes e a Secretaria Executiva enviou os 3 ofícios
para convidar cada uma delas. A primeira delas foi a Diana Soliz, que é uma sindicalista,
mulher migrante, e tem uma trajetória no sindicato das domésticas. Ela aceitou o
convite. Carla sugeriu a Catarina Von Zuben que também foi convidada, é
Desembargadora. Mas apresentou indisponibilidade. E por último, estamos no aguardo
da resposta da Cida Trajano. Enquanto Mestre de Cerimônia ficará a Secretaria
Executiva, a Núria. Diante dessa situação de disponibilidade queríamos saber se vocês
têm sugestões para a composição da mesa. Levanto o contexto a essa linha de
mobilização e lutas sociais para escolher uma palestrante, para perguntar se vocês têm
sugestões. E também levar em conta também a questão de gênero.

Guilherme Rojas: Tenho sugestões mas são de pessoas pertencentes a instituições,
não de movimentos sociais. Tem a Lívia Ferreira. Também tem a Fabiana Severo, da
DPU, que tem mestrado sobre o tema e é uma referência no movimento de combate.
Seria legal um contraponto de uma representante de instituições que também militam
pela causa. Se for consenso consigo falar com a Fabiana.
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Bryan: Obrigado pelas sugestões. a gente pode fazer uma lista conforme forem
levantadas sugestões.

Flávia: Sou juíza do trabalho e estou representando o Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região. Posso trazer sugestões mas no recorte de mulheres fica um pouco difícil.

Fábio: Acho que se ninguém tiver sugestão, também pode ficar assim. A gente foi mais
para a sugestão da sociedade civil, para não ficar nesse diálogo de instituição para
instituição.

Bryan: os nomes listados até agora são Fabiana Severo (DPU) e Lívia Ferreira. A Lívia já
fez parte da COMTRAE, a Fabiana Severo não a conheci. Podemos fazer uma escolha
conjunta enquanto colegiado.

Fábio: Como estamos em cima da data, seria interessante convidar as duas.

Bryan: acho que não haveria problema.

Núria: precisa verificar a disponibilidade, podemos falar com elas.

Guillermo Rojas: se disponibiliza para falar com a Lívia e com a Fabiana.

Bryan: Se disponibiliza a falar com a Lívia. Se as duas puderem, fica uma mesa de 4
pessoas, ou só se uma puder fica uma mesa com 3 como havíamos pensado.

E aí, enquanto Mestre de Cerimônias, vai ser a Secretaria Executiva, a Núria. Enquanto
sugestão de mediação da mesa, temos uma pessoa que já passou pela Secretaria
Executiva da COMTRAE, a Luciana Vazquez, que tem conhecimento da pauta e vem
debatendo isso. A gente ia convidá-las se o colegiado concordar. Tudo bem?

O Colegiado concorda com unanimidade, manifestando-se pelo chat e vocalmente.

Bryan: A divulgação não vai convocar público, por isso a gente conta muito com as
mobilizações. Ainda assim vamos publicar posteriormente um post release por parte
da SMDHC sobre o Dia do Combate ao Trabalho Escravo.

Núria: Antes de fechar, queria ver se algumas organizações irão precisar de mais
ingressos. Temos 10 ingressos sobrando, então em caso de que precise demais,
podemos dividir e destinar mais às organizações que estão realizando a mobilização. Se
puder, Federico, poderia realizar um levantamento, caso precise de mais realocados os
10 ingressos.

Federico: A gente pode disponibilizar, a gente quer convidar um pouco de cada
associação; a gente pensou em convidar um público variado para contar com uma
diversificação.

Bryan: como você acha que essa mobilização pode ser organizada?
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Núria: Podemos levantar estimativas por formulário e enviar por e-mail.

Bryan: Podemos fazer assim.

Núria: Sobre convites ao elenco do filme, não houve disponibilidade, pelo que o CAMI
me informou pelo whatsapp.

Bryan: Tá bom, obrigado. Acho que é isso então. Obrigado por hoje. Espero que
tenhamos um evento proveitoso. Não esqueçam de assinar a lista de presença.

Guillermo: Assim que a Fabiana Responder eu retorno.

Sendo o que havia para o momento, deu-se por encerrada a reunião às 14h:52min e,
para constar, eu, Jess Ferreira Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada,
segue assinada por mim e pelos demais participantes.

Encaminhamentos

N. Descrição dos encaminhamentos Responsável Prazo

01 Enviar formulário para mapear os
ingressos de membros da COMTRAE

Secretaria
Executiva

Até 23/01/2023

02 Responder formulário sobre ingressos
para membros de COMTRAE

Membros
COMTRAE

Até 25/01/2023

03 Informar número de ingressos para
público

Organizações
- Mobilização

Até 25/01/2023

04 Encaminhar pontos de encontro para
transporte

Organizações
- Mobilização

Até 23/01/2023

05 Dar andamento ao processo de
Autorização de Reprodução do filme
Pureza.

Secretaria
Executiva

Até 28/01/2023

06 Entrar em contato pessoas para a Mesa Bryan
(CPMigTD) e
Guillermo
(DPU)

Até 23/01/2023
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