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Ata da reunião do Grupo de Trabalho dos Imigrantes - GTI - Centro de 
Referencia, 11/11/2015 
 
Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, reuniram-se na 
Secretaria de Estado da Casa Civil o Grupo de Trabalho dos Imigrantes - GTI, 
que discutiu a instalação do centro de referência para a imigração. Estiveram 
presentes: o Senhor Secretário de Estado da Casa Civil Nelson Serpa, o 
Senhor Dejair de Oliveira Júnior, a Senhora Patrícia Cequinel também da 
Semas de Florianópolis,  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 e a Senhora Maiara 
jornalista da Secretaria de Estado da Casa Civil. Inicialmente Marcel fez um 
relato sobre a constituição do GTI na Comissão de Direitos Humanos da Alesc 
e a importância de agregarmos força a esse trabalho. Entregou convite para o 
Secretário Nelson para que a Secretaria de Estado da Casa Civil participe ou 
designe representante. O Secretário Nelson agradeceu o convite e disse que 
designará um representante. Em seguida o Senhor Djair fez um breve relato 
sobre a situação da secretaria municipal de Florianópolis relatando as 
experiências, as dificuldades, os pontos positivos e negativos, e a 
impossibilidade da legislação da Assistência Social agregar o debate da 
imigração junto aos CRAS, também lembrou da importância do envolvimento 
do Estado de Santa Catarina neste processo de discussão dos imigrantes em 
nosso Estado, disse também que o governo federal liberou através de medida 
provisória mais de quinze milhões de reais para os estados construírem uma 
política para imigração. O Secretário Djair também informou que esteve em 
Brasília com a Senhora Ivone da Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação, onde foram buscar mais informações sobre a liberação 
de recursos para a instalação de um centro de referência para migrantes.Em 
seguida o Senhor Chery lembrou que além do centro de referência é preciso o 
Estado investir também na educação para o imigrantes e ajudar no processo 
de documentação dos imigrantes, pois o grande problema ainda é a tradução 
juramentada. A Senhora Tamajara relatou todo o histórico da construção do 
projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação que foi encaminhado para o governo federal e sobre a 
efetiva necessidade, informou sobre a publicação do diário oficial da união 
onde mais de quarenta e quatro mil haitianos terão prazo de um ano para se 
regularizarem dentro do País, disse que a demanda na Pastoral que já era 
muito grande, agora ficou mais movimentada ainda. Tamajara, Padre Joaquim, 
Fernando Damázio e Fernando da Ação Social Arquiodiocesana relataram toda 
a construção do projeto de implantação de um centro de referência para 
imigrantes em Santa Catarina. O Secretário Nelson Serpa disse que o Estado 
de Santa Catarina tem interesse no assunto, que além de designar um servidor 
para acompanhar os debates na Alesc no grupo de trabalho, também priorizará 
com o Governo de Santa Catarina toda a ajuda necessária para o mais rápido 
possível ajudar a Pastoral e a comunidade catarinense. Disse também que vai 
remeter as informações ao novo Secretário de Estado Senhor Geraldo Althoff 
para que se intere dos fatos e ações, informou que é projeto do governo do 



 

2 
 

estado modificar a nomenclatura da hoje Secretaria de Estado da Assistência 
Social para Secretaria de Estado da Promoção e Inclusão Social, se 
comprometeu que fará todo os esforços para regularizar a situação. Antes de 
encerrar a reunião o Padre Joaquim lembrou que é preciso acompanhar o 
imigrantes em toda a sua integração. 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. 
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