
 

1 
 

 
Ata da reunião do Grupo de Trabalho dos Imigrantes - GTI - Centro de 
Referencia, 06/11/2015 
 
Aos seis dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, reuniram-se na 
Pastoral do Migrante, o Senhor Clarens Chery da Associação Kay Pa Nou, o 
Senhor Marcel Salomon da Comissão de Direitos Humanos da Alesc, o Senhor 
Padre Joaquim Felipin e a Senhora Tamajara Silva da Pastoral do Migrante, o 
Senhor Fernando representando a Associação Arquidiocesana de Florianópolis 
- ASA, o Senhor Fernando Damázio do Gairf, a Senhora Ariadne Klein Sartori 
do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública da União a Senhora 
Vanessa Panitz, os servidores Juliana, Marco Antonio Daux França, Jader e o 
estagiário Paulo, da Faculdade Municipal de Palhoça o Senhor Perci de 
Freitas, da Pastoral do Migrante o Senhor Padre Joaquim, a Senhora 
Tamajara, o Senhor Padre Dirceu, do Gairf o Senhor Fernando Damázio, da 
ASA o Senhor Fernando e da Corregedoria de Justiça a Senhora Adriana. A 
Senhora Tamajara iniciou falando que o governo federal publicou no diário 
oficial da União, os links de acesso nas páginas do Ministério da Justiça onde 
mais de quarenta e quatro mil imigrantes haitianos tem o prazo de um ano para 
regularizar sua situação no Brasil, disse que se antes a Pastoral já atendia 
muitas pessoas agora nos últimos dias tudo se acentuou. O Padre Joaquim 
disse que as famílias dos imigrantes continuam vindo para o Brasil, mas ainda 
existe muito desencontro de informações, o migrante não sabe a quem e aonde 
se dirigir, não sabe o que é Conare, Cenig ou onde é o departamento de 
estrangeiros. Disse também que os estudos apontam que desse total de 
imigrantes haitianos que vem para o Brasil, pouco mais de trinta e sete por 
cento desse total deve vir para o Sul do país. Destacou que aqui no Estado a 
Pastoral acabou sendo referência nas informações, disse que a preocupação 
que tem gente vindo de outros Estados do Sul para receber informações na 
Pastoral, e que sua preocupação por exemplo, é a grande quantidade destes 
imigrantes que irão para a cidade de Chapecó. Tamajara disse que a grande 
dificuldade para os imigrantes além da língua é com relação aos documentos, 
além de altos valores cobrados nas taxas, se tiver algum documento que não 
for corretamente preenchido para fazer a segunda via é preciso pagar 
novamente as taxas, disse também que o documento consular demora mais  
de três meses para ser liberado, o imigrante precisa de certidão negativa dos 
antecedentes criminais e a declaração que não foi condenada no país de 
origem. Marcel lembrou da reunião da Casa Civil será importante que vamos 
convidá-los para participarem do GT e atualizá-los das informações. A Senhora 
Adriana levantou o questionamento de quais as entidades em outras regiões do 
estado que podem ajudar neste trabalho de orientação e preenchimento de 
documentos. O Senhor Fernanda da entidade ASA, disse que será necessário 
organizarmos mutirões com parceiros em várias regiões do Estado. Tamajara 
disse que precisamos constituir equipes para os mais diversos atendimentos, 
como preenchimento de formulários, procura de trabalhos e orientação jurídica. 
Os representantes das entidades da Faculdade Municipal de Palhoça, do 
Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública da União comunicaram que 
virão um dia da semana para acompanhar os trabalhos da Pastoral,como  
preenchimento de formulários. Padre Joaquim insistiu e sugeriu que 
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precisamos chamar as entidades do GT para organizarmos um grande mutirão 
e ensinar a todos como proceder neste trabalho. O Senhor Chery  
pelas universidades. A Senhora Vanessa sugeriu fazermos uma oficina na 
parte da manhã do dia quatro de dezembro, antes da reunião do GT, poderia 
ser uma palestra para preenchimento de documentos, lembrou também sobre 
muitas vezes o que acontece com os filhos na separação dos casais. Tamajara 
perguntou se alguém sabia se a Jucesc aceita tradutor "ad hoc"? Já o Senhor 
Fernando Damázio disse que poderia fazer uma pesquisa para ver qual é a 
competência da embaixada do Haiti para liberação de documentos. Em 
seguida o Senhor Fernando da associação ASA anotou os possíveis parceiros 
para a construção de uma oficina e para a possível ajuda de entidades nas 
regiões de Santa Catarina: Campos Novos a Pastoral do Migrante; Chapecó: o 
Programa Pró Haiti e a UFFS; Caçador: o IFSC e a Professora Luana; Palhoça: 
a Faculdade Municipal da Palhoça; em Itajaí: a associação do imigrantes 
Haitianos; em Criciúma: a Prefeitura, o Fórum de Mobilidade Urbana e a 
Cáritas; em Tubarão: a Cáritas e a Unisul; em Joinville: o Centro de Direitos 
Humanos e a Univille; em Rio do Sul: a Cáritas, o Comitê Intersetorial e a 
Assistência Social; em Blumenau a Furb. Os encaminhamentos: marcar 
reunião no IFSC com o Pró Reitor Golberi, na Secretaria de Estado da 
Assistência Social com Senhor Geraldo Althoff e na Secretaria de Estado da 
Educação com o Professor Gilberto; ficou definido que será entregue um ofício 
explicando a nova situação dos Haitianos no Brasil para a Casa Civil; o texto 
que for para a Casa Civil, encaminhar para o MP/SC, MPF, DPU, DPE, para 
ajudar na mobilização e nos contatos com Fiesc e Fecam; reservar sala na 
Assembleia Legislativa para o dia quatro de dezembro, no período da manhã, 
para realização de oficina de estudos com as entidades do GT sob orientação 
da Pastoral do Migrante, onde pretende capacitá-los para o preenchimento e 
orientação de documentação para o imigrantes; marcar reunião na Jucesc - 
Junta Comercial do Estado para sanar dúvidas sobre a tradução juramentada e 
demais documentos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi 
encerrada a reunião, onde lembramos que a próxima reunião do grupo de 
trabalho da imigração é dia quatro de dezembro na Alesc, no mesmo horário e 
local, encerrou a reunião, da qual eu, Marcel Salomon, lavrei a presente ata. 
 
 
 
 

Deputado Dirceu Dresch 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos  

    

 

   

 

 


