
 

Ata da 14ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados e             
7ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados virtual no            
dia 27 de outubro de 2020 às 18h00min-20h00m. A Presidente Carla           
Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira agradece a presença de todos os          
presentes que estão compondo a comissão e convidados, especialmente o          
Dr. Vinicius Duque da Secretaria Municipal de Direitos Humanos do          
município de São Paulo (Vinicius Duque Coordenador de Políticas para          
Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente (CPMigTD/SMDHC)       
vduque@prefeitura.sp.gov.br.(11) 2833-4280), que apresentará alguns     
pontos da atuação da secretaria sobre o tema refugiados e migrantes nesta            
reunião ordinária. A reunião será ainda virtual uma vez que estamos em            
isolamento social por determinação do Governo do Estado de São Paulo. A            
reunião é marcada para todas as terças feiras do mês iniciando as 18h00min             
conforme deliberado pela presente Comissão. A Dra. Carla Hermínia         
Mustafa Barbosa Ferreira informou que a Secretaria das Comissões avisou          
antecipadamente o dia da reunião e o horário também enviando o link da             
reunião. Estavam presentes a reunião: Andréa Regina, Bruno Ferreira,         
Carla Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira, Celso de Oliveira Santos, César          
Babler, Daniela, Grace Zevallos, Helga Miranda, João Marques, Natalia         
Figueiredo, Rogerio Frota, Sidarta Borges Martins, Vitor Bastos Freitas de          
Almeida, Vinicius Duque (convidado da Secretaria de Direitos Humanos da          
Prefeitura de São Paulo) e a sra. Fabiana da Secretaria das Comissões da             
OAB/SP. PAUTA DA REUNIÃO: INFORMES: 1. A dra. Carla         
informou que será realizado um “bate papo” com o dr. Vinicius Duque            
(convidado) da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura         
Municipal de São Paulo. PONTO DE PAUTA, O ponto de pauta proposto            
pelo dr. Vitor Bastos para a reunião é sobre o coleta de informações sobre o               
relacionamento entre advogados e a Polícia Federal (PF) referente a São           
Paulo. Também foi ponto de discussão a utilização da sala da OAB/SP na             
Polícia Federal. As discussões convergiram para a utilização da Ouvidoria          
(https://www.gov.br/pf/pt-br/canais_atendimento/ouvidoriada) PF para   
tratar de assuntos relativos a esse relacionamento entre a Polícia Federal e            
advogados que atuam na área de migração. advogados. Deliberou-se por          
uma visita cordial a Superintendência da Polícia Federal com a Presidenta           
dra. Carla Mustafa e quem por ventura se despuser a acompanhar da            
Comissão de Direitos dos Refugiados preferencialmente com a presença de          
membro (s) da diretoria da OAB/SP. Será marcada uma reunião precedida           
de protocolo solicitando a reunião em caráter informal e se possível marcar            
outra reunião para tratar de assunto específico de interesse de ambas as            
instituições e de importância para os refugiados e migrantes. O dr. Sidarta            
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sugeriu que deveria colher as informações dessa relação com a PF por meio             
da ONGs, falou que Comissão de Direitos Humanos está realizando          
trabalho de recolhimento das informações para ulterior encaminhamento a         
diretoria da OAB/SP. Sugeriu também a possibilidade de criar um espaço           
constitutivo entre a OAB/SP e Superintendência da PF. O Dr. Vitor sugeriu            
que fizesse um mapeamento dessas informações no município de São Paulo           
preliminarmente, por meio de formulário; também que houvesse uma         
consulta na subseção da Lapa sobre a utilização da sala pela Comissão, o             
dr. Vitor disse estar contemplado com o encaminhamento que será dado           
pela comissão em relação ao ponto de pauta proposto por ele. Após essa             
discussão falou à Comissão o Dr. Vinicius Duque da Secretaria Municipal           
de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Cumprimentou          
a todos e agradeceu o convite da Comissão e colocou-se à disposição para             
quaisquer esclarecimentos. Falou que a função da prefeitura no que tange           
as refugiados e migrantes é garantir ao serviço à população migrante e tem             
o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes – CRAI (rua Major            
Diogo, 834 –Bela Vista/ SP, 01324-001) como ponta de lança, que é            
gerenciado pelo Associação Franciscana de Solidariedade (SEFRAS).       
Falou que a dificuldade de agendamento dos serviços da PF e isso impacta             
no trabalho do CRAI. Falou que o CRAI móvel projeto em conjunto com a              
ACNUR para atendimento ao ar livre com foco nas periferias, estará pronto            
em meado de novembro de 2020. Que tem quatro centros de acolhimento            
para refugiados e migrantes na cidade de São Paulo: Penha, Pari           
(mulheres), Bela Vista, São Mateus (masculino). Tem realizado trabalho         
junto com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal. Que           
existem trezentas mil famílias sem habitação. Mencionou que o Conselho          
Municipal de Imigrantes de Secretaria Municipal de Direitos Humanos e       
Cidadania da Prefeitura da Cidade de São Paulo     
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migr
ant...) O Conselho Municipal de Imigrantes, instituído pela Lei 16.478/16 e           
regulado pelo Decreto Municipal 57.533/16, é um que tem a como           
Secretaria Executiva a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e         
Cidadania (SMDHC) que tem como objetivo participar da formulação,         
implementação, monitoramento e avaliação das políticas voltadas à        
população imigrante da Cidade de São Paulo. O CMI possui 16           
conselheiros titulares e 16 conselheiros suplentes, e tem composição         
paritária entre Sociedade Civil (dividida em três categorias: (i) coletivos,          
associações e organizações de imigrantes; (ii) coletivos, associações e         
organizações de apoio a imigrantes e (iii) pessoas físicas imigrantes) e           
Poder Público. Que as reuniões da Comissão ocorrem nas terceiras terças           



 

feiras do mês e que seria muito profícua a presença de membros da             
Comissão de Refugiados e migrantes da OAB/SP. Respondeu que a maior           
parte do orçamento da secretaria vai para o CRAI, e o orçamento é cerca de               
1 milhão de reais. Lembrou também de pessoas trans/LGBTIs e          
profissionais do sexo e medidas de prevenção, crianças da rede municipal e            
cartão alimentação e cesta básica. A dra. Carla externou sua preocupação           
em relação a questão da mulheres (violência doméstica), a orientação          
sexual e de identidade, a infância migrante, aos agentes comunitários de           
saúde para visita domiciliar e sobre a Cartilha da Unicamp que é            
multidioma. A dra. Carla agradeceu a presença do Dr. Vinicius Duque.           
ENCAMINAMENTO: 1. Em um primeiro momento visita institucional à         
Polícia Federal, quando será tratado, anteriormente acordado com a         
diretoria da OAB/SP, diálogo colaborativo entre as instituições. Em um          
segundo momento será discutido demandas previamente chegadas à        
comissão por meio das ONGs, ficou incumbido dessa tarefa o diálogo com            
o Terceiro Setor para recolher essas informações o dr. Sidarta e o dr. Vitor.              
2. Será realizado incursões ente a Comissão de Direito dos imigrantes e            
Refugiados com as Comissões de Relações Internacionais (junto aos         
Consulados), e também a Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de            
Mulheres da OAB/SP. Nada mais tendo a debater sobre a pauta a            
presidente agradeceu a presença de todos, pela profícua reunião e convidou           
a todos para a próxima reunião no dia 24 de novembro (terça feira) das              
18h00m às 20h00m por meio da internet ou no quinto andar da Sede da              
Ordem dos Advogados do Brasil - secção São Paulo situado na Praça da Sé,              
385, São Paulo, São Paulo, se for o caso. Eu, Rogério Guimarães Frota             
Cordeiro, secretariei a reunião e lavrei a presente Ata, que depois de lida e              
aprovada pela Comissão, vai por mim assinada e pelos presentes          
anteriormente nominados e referenciados e enviada à Secretaria das         
Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil secção São Paulo para           
publicização. 
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