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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE MIGRANTES,
3
REFUGIADOS E APÁTRIDAS
4 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA
5
6
7 Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio
8 de videoconferência, devido às questões relacionadas ao COVID-19, conforme Resolução
9 075/2020. Deu-se início a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos dos
10 Migrantes, Refugiados e Apátridas – CERMA. Fizeram-se presentes, conforme convocação os
11 conselheiros: Titulares Governamentais: Kelly Letchakowski (SEJUF) e Lucimar Pasin de
12 Godoy (SESA). Suplentes Governamentais: Edson Belo Clemente de Souza (SETI) e
13 Rosane Freitas (SESA). Titulares da Sociedade Civil: Andressa Gongora Barboza (ARAS
14 Maringá), Deusa Rodrigues Favero (Cáritas Arquidiocesana de Londrina), Marcia Terezinha
15 Ponce (Cáritas Brasileira regional Paraná), Ana Sofia Guerra (CRP), Juliana Mara da Silva
16 (CRESS), Maria de Lourdes Bernartt (SPM Francisco Beltrão), Marcos Stier Calixto (CAEBE)
17 e Elizete Sant’Anna de Oliveira Suplentes Sociedade Civil: Fabricia Lais Pigaiani (Cáritas
18 Londrina), Richard Gérard (Pastoral do Migrante) e Renato Souza Paulo (CAEBE).
19 Convidados/Colaboradores: Aline Suellen Batista de Jesus (Secretaria Municipal de
20 Educação de Goioerê), Regina Marcia Cruz Silva (Secretaria Municipal da Saúde de Goioerê),
21 Silvia Cristina Santos (Secretaria Municipal de Iindústria e Comércio de Goioerê), Sandra
22 representante da Sra. Edileuza Cruzeiro de Souza (Secretaria Municipal da Assistência Social
23 de Goioerê), Cristiane Silveira, Camila Bartelega (OIM), Dircinha Borkovski, Sandra, Gabriela
24 Teixeira, Gabriella Ane Dresch, Gisele Netto (ACNUR), Rockmillys Basane (Hermandad Sin
25 Fronteras), Isabella Traub (UFPR), Jaqueline Faria, Izabel, Jocasta Karolesky Martins (Aldeias
26 Infantis), José Antonio Peres Gediel (UFPR), Luana Lubke (NUPSIM), Márcio Sérgio Batista
27 Silveira de Oliveira, Maria Giffhorn (MPT), Mariana Yokohama de Athayde, Nerissa Farret
28 (OIM), Regina Cruz, Rima Awada Zahra, Sarah Furtado, Selma Miranda, Shelly Nogueira,
29 Silvia Santos, Sonia Vivian de Jezus, Tânia Savariego (UFPR), Vitor Jasper (UFRJ), Will
30 Amaral, Vânia, Bruno Oliveira, Julian Carias, Com Amílcar Tchinguilessy, Ana Bela Batista
31 (CEIM), Aline, Bryan José, Alex Thomazi, Wilzort Cenatus (UCEPH) e Milagros. 1. Abertura:
32 Boas Vindas da Presidente Márcia Ponce. 2. Aprovação de Pauta: Apreciação das pautas.
33 Solicita-se a inclusão de informes sobre o Projeto Adelante e Projeto de Saúde para
34 Migrantes. Parecer do CERMA: Aprovado. 3. Aprovação da Ata de Agosto de 2020. 4.
35 Justificação de falta dos(as) Conselheiros(as): Carmen Zadra e Luciane Taline da Costa
36 (ambas SEJUF/DAS). 5. Relatos das Comissões: Conselheira Andressa, Comissão de
37 Comunicação e Eventos, informa que pretende se realizar uma live de 60 minutos, com a
38 participação da Presidente Márcia (mediadora), da Conselheira Suplente Silvia Xavier e da
39 Irmã Valmir no dia 14 ou 20 das 19h às 20h. Convidada Nerissa propõe que se reduza o
40 tempo de fala de cada pessoa para incluir a participação da OIM na live. Conselheira
41 Andressa informa que o tema será o tráfico, exploração de mulheres, crianças e o Núcleo de
42 Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Paraná. Conselheira Elizete sugere que o horário
43 possa avançar em torno de 15 minutos além dos 60 minutos. Parecer do CERMA: Aprovada
44 live no dia 14 de outubro de 2020 com duração de 1h e 15min e participação da OIM.
45 Conselheira Andressa propõe que ela seja integrada à outra comissão devido à falta de
46 participação de demais conselheiros na Comissão de Comunicação e Eventos. Secretaria47 Executiva sugere que a Comissão de Comunicação e Eventos, a Comissão de Gestão de
48 Informação e a Comissão Extraordinária da COVID-19 façam a reunião conjuntamente.
49 Conselheira Ana Sofia sugere que a Comissão de Comunicação e Eventos e a Comissão de
50 Gestão de Informação tentem trabalhar em conjunto. Conselheira Andressa informa que pode
51 haver junção com a Comissão de Gestão de Informação até o final de 2020. Mas deseja que
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se repense esse espaço devido às dificuldades recorrentes. Presidente Marcia afirma ser
necessário o encaminhamento de ofícios às Secretarias solicitando justificativa para a falta de
participação dos Conselheiros Governamentais. Secretaria-Executiva informa que essa
questão está sendo verificada e que, provavelmente, até novembro de 2020 haverá solução.
Conselheira Deusa, representando a Comissão de Gestão de Informação, informa que foram
feitos trabalhos relativos às missões da Embaixada do Haiti em Curitiba/PR. Conselheira
Elizete informa que, nas dependências da Paróquia São José (CEAMIG), foram atendidos 260
haitianos que precisavam renovar seus passaportes ou realizar a primeira emissão. Comunica
que o CEAMIG organizou o espaço com a ajuda de 20 voluntários que prestavam informações
sobre documentação e distribuíam alimentos doados por entidades. Notícia que os custos de
viagem e de emissão do passaporte impossibilitaram uma presença maior dos migrantes.
Conselheira Deusa propõe que seja encaminhado a Embaixada do Haiti um pedido de
informação sobre as missões em outras cidades. Convidado Gediel propõe que o CERMA
faça pedido de novas missões nos três primeiros meses de 2021, demonstrando as regiões
com grande concentração de migrantes para que sejam realizadas missões nesses locais e
em Santa Catarina. Conselheira Andressa informa que todos os haitianos que foram até o
CEAMIG foram atendidos pela Embaixada e que os que não foram atendidos são os que não
puderam arcar com as custas. Conselheira Elizete sugere que se faça convite a um membro
da Embaixada do Haiti para participar de reunião do CERMA. Presidente Márcia propõe
votação acerca do encaminhamento do ofício à Embaixada. Parecer do CERMA: Aprovado.
Convidado Gediel acredita que deva ser encaminhado ofício ao Embaixador com cópia para o
corpo consular, além de se dar conhecimento para as pessoas com quem há contato mais
direto. 6. Apresentação e Relato das Secretarias do Município de Goioerê e da
Sociedade Civil: Convidada Regina informa que o primeiro caso de COVID-19 do município
foi de um núcleo familiar de venezuelanos. Comunica que, desde o início, buscou-se uma
parceria com a Copacol para oferta de vagas de trabalho para os migrantes. Notícia que os
migrantes participaram de cursos de capacitação e que são tratados de forma igualitária nas
UBS do município. Convidada Sandra informa que há, em média, 300 venezuelanos morando
em Goioerê e que aproximadamente 100 chegaram por meio do projeto da Aldeias Infantis.
Notícia que há dificuldade em fazer a renovação da documentação vencida devido à
dificuldade de obter atendimento na Polícia Federal. Comunica que houve mobilização da
prefeitura e da população para receber os migrantes. Informa que, atualmente, há mais
venezuelanos que vieram de forma autônoma do que aqueles que vieram através do
Programa de Interiorização. Acrescenta que o município auxilia a fazer cadastro no CadÚnico
e na obtenção do Bolsa-Família. Convidada Aline comunica que houve bom acolhimento dos
venezuelanos, apenas com alguma dificuldade quanto à linguagem, pois havia baixa oferta de
professores com conhecimento do espanhol. Informa que para solucionar a questão, realizouse capacitação dos profissionais. Convidado Gediel oferece auxílio da UFPR com a questão
da linguagem nas escolas. Convidada Sandra informa que, para efetuar a regularização
documental, a Secretaria escaneia os formulários, envia à Polícia Federal e, após o
agendamento, oferece transporte para levá-los ao atendimento em Maringá. Acrescenta que,
uma vez que a documentação fica pronta, novamente se disponibiliza o transporte para que o
migrante possa buscá-lo. Noticia problemas com o auxílio-emergencial, pois a Caixa tem
negado pagamento a pessoas com documentação vencida. Informa que o município não
dispõe de uma casa de acolhimento, que os migrantes costumam ficar na casa de conhecidos
até se estabelecerem na cidade e que o município presta auxílio com a doação de cestas
básicas. Presidente Márcia oferece auxílio do CERMA para resolver a questão da negativa de
pagamento do auxílio-emergencial, informando que os migrantes têm direito de recebê-lo
mesmo com a documentação vencida. Convidada Gisele informa que, se o sujeito é refugiado
ou solicitante de refúgio, não pode ter contato em nenhum momento com o Consulado do país
de origem, pois o Brasil se compromete com a proteção internacional dessa pessoa. Informa
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que o projeto em conjunto com a Aldeias Infantis teve que ser encerrado esse ano em Goioerê
devido a cortes de repasses, mas agradece ao apoio que o município prestou durante seu
funcionamento. Convidada Jocasta informa que participaram de reunião com Promotor para
discutir a criação de um Conselho Municipal de Migrantes, Refugiados e Apátridas. Comunica
que, em Cafelândia, está sendo feita uma associação de migrantes, refugiados e apátridas,
havendo interesse em se trazer esse projeto para Goioerê. Notícia que o terreno utilizado pela
associação foi cedido pela Copacol e sugere o convite do Promotor para próximas reuniões.
Convidada Isabella informa que o Promotor em questão se chama Teilor Santana e que
assumiu recentemente a comarca de Manoel Ribas, mas que ainda atua nos projetos
envolvendo Goioerê e Cafelândia por meio do Centro de Apoio de Direitos Humanos do
Ministério Público. Convidada Regina informa que o município sempre auxiliou naquilo que
fosse necessário para os migrantes e que estes compõem mão de obra qualificada. Afirma
que houve estranhamento da comunidade no início, mas houve integração dos migrantes na
cidade. Convidada Milagros agradece pelo auxílio prestado aos migrantes e narra que foi
muito difícil vir ao Brasil, passou 15 dias na rua com suas filhas, ficou 6 meses em um abrigo
que abrigava mais 600 famílias, qualquer atividade básica exigia a espera em filas. Narra que
decidiu vir para Goioerê e, desde sua chegada, foram abertas muitas portas. Considera que
os venezuelanos têm muito apoio na cidade. Informa que ela e o esposo estão trabalhando,
está muito feliz e que sua filha, que está grávida, está recebendo um bom atendimento.
Presidente Márcia, após verificar relato de exigência de tradução juramentada de documentos
pelo Condor, sugere que se encaminhe orientação, pelo CERMA, para o RH das empresas
informando que estas não podem exigir a tradução de documentação, especialmente se for
em espanhol. 7. Informes: Secretaria-Executiva informa que haverá reunião do GT do Plano
no dia 28/09/2020, às 8:30. Convidada Camila fala sobre o Projeto Adelante que objetiva a
integração econômica de mulheres. Informa que será implementado até o final do ano em
Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e RMC. Comunica que o foco é a
educação financeira, formação de grupos de poupança comunitária e apoio a projetos de
geração de renda de mulheres migrantes. Espera que o programa beneficie 1.100 mulheres.
Convidada Sarah informa que o objetivo, em Curitiba, é alcançar 225 mulheres. Comunica
que, ao final do projeto, as participantes que concluírem todas as etapas do projeto receberão
um cartão com benefício de R$ 500,00 para aplicar em empreendimento. Solicita apoio para
divulgação. Convidada Camila informa que o projeto, nessa fase inicial, será apenas em
Curitiba e RMC, mas espera poder expandir aos demais municípios paranaenses em breve.
Informa que migrantes de todos os países da América Latina podem participar. Convidada
Vânia fala sobre o Projeto Tuberculose e Migrantes nos Países do BRICS. Informa que será
feito um teste de PPD na pessoa que, 72h depois, será lido para saber se a pessoa está
infectada com a tuberculose. Informa que, havendo necessidade, o migrante será levado para
fazer Raio-X e encaminhado às UBS apoiadoras para que o tratamento prossiga. Comunica
que, em algumas regiões, há índice de 45% de infectados por tuberculose. Solicita o apoio
para divulgação. Convidada Sônia pede ajuda na divulgação de uma pesquisa nacional com
os migrantes. Convidada Tânia informa que na UFPR há o Projeto Entrelaços, por meio do
qual fornecem material de costura para mulheres migrantes. O Projeto AMMAR é uma rede de
proteção para atender mulheres vítimas de violência doméstica e qualquer outro tipo de abuso
físico e emocional. Solicita divulgação do CERMA do telefone para que as mulheres entrem
em contato. Conselheira Elizete informa que no dia 27/09/2020, haverá saudação do papa
sobre a temática dos migrantes. Sugere que seja trazida ao CERMA a temática da migração
forçada interna. 8. Encerramento: Presidente Márcia agradece a participação de todos e
encerra a reunião.

