
 

Ata da 13ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados e             
6ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados virtual no            
dia 29 de setembro 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. 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 todas as terças              
feiras do mês 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: Carla           
Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira, Sidarta Borges Martins, Wadih Neto,         
Fernanda Bertoldi, Rogerio Frota, César Babler, Natalia Figueiredo, Vitor         
Bastos Freitas de Almeida, João Marques, Celso de Oliveira Santos,          
Fabrício Jacobucci, Grace Zevallos, Wadih Neto, e a sra. Fabiana da           
Secretaria das Comissões da OABSP. PAUTA DA REUNIÃO:        
INFORMES: 1. A dra. Carla mencionou sobre o site Migramundo          
(https://migramundo.com/ )= site que trabalha com a situação migratória.         
Falou brevemente sobre a Política Municipal de migração/refugiados e o          
Plano Municipal migração/refugiados. Apresentou os novos membros da        
Comissão: drs. César Babler, Celso de Oliveira Santos, Fabrício Jacobucci          
e dra. Natalia Figueiredo. PONTO DE PAUTA, disse ter falado com o Dr.             
Ricardo Toledo (vice-presidente da OAB/SP) responsável pelas comissões        
da OAB e ventilou a hipótese de elaborar um projeto para estruturar um             
curso de extensão (teórica/normativa e prática) sobre Direito relacionado à          
Imigração (Direito Internacional, normas internas de migração e refúgio,         
Direito Comparado sobre imigração etc.). Esse curso seria realizado na          
Escola Superior de Advocacia (ESA) para ampliar a pauta migratória para           
advogados que pretendem ingressar nessa área, no projeto de Defesa da           
Advocacia da OAB/SP, a dra. Grace sugeriu que o curso tivesse o conteúdo             
teórico e prático; a dra. Carla mencionou também sobre a Marcha dos            
migrantes que ocorrerá em dezembro; e sobre a possibilidade de realizar           
Congresso de Direito Migratório onde haveria seis painéis (que a Comissão           
está aberta para acolher sugestões e ideias que possam estruturar e           
aperfeiçoar esse Congresso), foi sugerido que fossem convidadas        
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instituições como a Polícia Federal, o Ministério da Justiça o legislativo           
federal, estadual e municipal, e que poderia ser abordada a Nova Lei de             
Migração e seus desafios, a pandemia e questões migratórias (moradia e           
assistência social) e advocacia voltada para a migração. Mencionou que fez           
várias tentativas para convidar as pessoas envolvidas no orçamento da          
Secretaria Municipal de Direitos Humanos para falar nesta comissão como          
convidado, mas no momento não foi possível. ENCAMINAMENTO:        
Mencionou que as sugestões e ideias deveriam ser enviadas para o dr.            
Celso de Oliveira Santos por meio do email: adv.cosantos@gmail.com e          
fb/ig:@oscelso ou telefone (11) 99695-5492. Mencionou que iria insistir         
para que alguém da Secretaria Municipal de Direitos Humanos viesse à           
Comissão para falar sobre a respeito da pauta migratória no que concerne a             
Prefeitura Municipal de São Paulo. 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 27 de outubro (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, 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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Ata reunião 29/09/2020 Comissão de Direito dos Refugiados e Migrantes da OABSP. 

_________________________ 
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