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Ata da reunião extraordinária do Grupo de Trabalho dos Imigrantes - GTI, dia 
15/09/2015  
 
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniram-se 
extraordinariamente na Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Florianópolis, os representantes das seguintes entidades: o Ministério Público 
Federal o Sr. Maurício Pessuto; o Ministério Público de Santa Catarina a Sra. 
Ariadne Klein Sartori; a Associação Kay Pa Nu o Sr. Clarens Cherry; a 
Comissão de Direitos Humanos da Alesc o Sr. Marcel Salomon; a Pastoral do 
Imigrante a Sra. Tamajara da Silva e o Sr. Padre Joaquim Felippin; o Gairf o Sr. 
Fernando Damázio; a Secretaria Municipal de Assistência Social a Sra. Patrícia 
Cechinel Bernardi e o Sr. Djair de Oliveira Júnior; como primeiro assunto da 
pauta foi a entrega do ofício CDH nº 63/2015, onde convidamos o Sr. 
Secretário Municipal de Assistência Social para participar ou indicar 
representantes para participarem do Grupo de Trabalho do Imigrantes, de 
imediato o Sr. Secretário Djair aceitou o convite e já designou que nas suas 
ausências estará representando a Semas a Sra. Patrícia Cechinel; como 
segundo assunto da pauta foi a entrega do Ofício CDH nº 62/2015 onde o GT 
sugere a Semas que viabilize estudos para instalar um centro de referência e 
acolhida para imigrantes; na entrega do documento o Sr. Maurício Pessuto 
lembrou da necessidade de não termos hoje em Santa Catarina um Centro de 
Referência que possa auxiliar e orientar os imigrantes e que a cidade de 
Florianópolis poderá ser pioneira e referência nesta área; o Sr. Secretário 
Municipal Djair falou da demanda na cidade, relembrou todo o histórico desde 
quando vem chegando imigrantes na capital, avaliou toda a demanda, explicou 
que inclusive o Conselho Municipal de Assistência Social já tem definido como 
uma das ações a constituição de um grupo intersetorial, com a participação das 
Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e outros 
órgãos de dentro da Prefeitura que possam construir uma política para a 
imigração, também disse que neste momento não será possível construir ou 
criar qualquer centro de referência para a imigração em Florianópolis, pois o 
município está em contenção de despesas e o governo federal e o governo 
estadual poderiam contribuir com essa demanda, disse também que hoje nos 
Cras não é possível adaptar o atendimento aos imigrantes, pois a política do 
Suas não permite essa e outra qualquer ação que não seja vinculado ao que 
estabelece a Lei federal, lembrou também que os municípios tem a grande 
possibilidade de participarem do CádÚnico, inclusive se comprometeu de 
verificar a possibilidade de utilizar esse cadastro único para registrar a 
imigração, no entanto, declarou-se preocupado, pois acha que o Suas não 
permite, o Sr. Secretário também mencionou que hoje tramita na Assembleia 
Legislativa  projetos de lei que podem e devem contribuir para a melhora das 
ações na área de direitos humanos do Estado, pois estão mudando 
coordenadorias e diretoria da área de DH para a Secretaria de Estado da 
Assistência Social; a Sra. Ariadne Sartori e o Sr. Mauricio lembraram que 
embora que exista essa possibilidade de alteração na legislação local, não 
exime o município de cumprir com suas obrigações legais; o Sr. Marcel 
lembrou ao Sr. Secretario que não estamos hoje aqui para que o município 
sinta-se ameaçado, mas sim para construirmos em conjunto uma grande 
necessidade que hoje em muitas vezes esse papel é cumprido pela Pastoral do 
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Imigrante; o Sr. Mauricio também lembrou que a Pastoral do Imigrante hoje não 
dispõem de estrutura e condições para cumprir um papel que deveria ser do 
Estado, a Pastoral tem o know-how, de recepção, acolhida, preenchimento de 
formulários, encaminhamentos para trabalho e busca de documentação que 
muitas vezes falta para o imigrante, o Sr. Maurício pediu para o município 
estudar a possibilidade de realização de convênio como entidades da 
sociedade civil que já dispõem deste conhecimento; o Sr. Dejair lembrou que 
esses convênios também dependem de deliberação do conselho municipal de 
assistência social e que a legislação federal estabelece  o que pode e o que 
não pode, disse que infelizmente não depende de nós qualquer possibilidade 
de fazer isso ou aquilo para ajudar a melhorar as políticas de imigração, 
infelizmente a política de assistência social é muito fechada, é vinculada a 
repasses de recursos públicos federais e estaduais e não é por má vontade; a 
Sra. Tamajara e o Sr Padre Joaquim lembraram que atendem muitas pessoas 
todos os dias, de várias etnias, e sempre tudo é muito difícil porque não tem 
recursos para facilitar o acesso da busca de informações e acolhida, é urgente 
e necessário o reconhecimento do município para com o trabalho da Pastoral; 
o Sr. Cherry falou sobre a política intersetorial e sobre a necessidade de  
criação de um centro de referências; o Sr. Fernando falou sobre os modelos de 
centro de referência que existem hoje, como a cidade de São Paulo; a Sra. 
Patrícia disse que sempre fica muito emocionada com o assunto e a recepção 
quando da vinda de imigrantes para Florianópolis, tudo foi muito difícil pois foi a 
primeira vez que o município tratou deste assunto; por fim o Sr. Maurício 
agradeceu em nome do GT a reunião com o Secretário, agradeceu o tempo 
disponibilizado, agradeceu seus estagiários que estavam lhe acompanhando e 
disse que sonha e espera que o poder público ainda acolha as demandas da 
sociedade, mas que estamos todos felizes, pois a partir da próxima reunião do 
GT já teremos a presença desta Secretaria Municipal; antes de encerrar, o 
Secretário disse que para a próxima reunião do Grupo de Trabalho vai levar 
todas as informações que o município tem feito nesta área; a Sra Tamajara 
também disse que apresentará os dados do trabalho da pastoral; ao fim o Sr. 
Maurício agradeceu a presença de todos e solicitou que eu Marcel faça a ata 
resumida deste encontro, para ser disponibilizada para todos os senhores e 
senhoras membros do GT. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada 
a presente reunião, que vai ao final assinada por mim, Marcel Salomon, e por 
todos os presentes. 
 
 
 
 
 
 
 


