CITD - SMDHC

Polí
Política Municipal
para a Populaç
População
Imigrante

São Paulo, cidade do mundo
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385.120 migrantes em
situação migratória regular de

mais de 150
nacionalidades.
A cidade recebe a maioria dos
migrantes no país.
Os imigrantes representam

3,4% da população paulistana
(em um universo de 12, 1
milhões de habitantes).

Fonte: Polícia Federal (2016).
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Evoluç
Evolução de chegadas em
São Paulo

Evolução dos novos registros de imigrantes realizados no Município de São Paulo entre
1987 e 2015 (Fonte: Projeto Cosmópolis – IRI/USP, sistematizado a partir de dados da
Polícia Federal, 2016).

CITD - SMDHC

Órgão inédito e específico: Coordenação
de Políticas para Imigrantes e Promoção
do Trabalho Decente
→ Criada em 2013 na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
→ Responsável por coordenar a implementação da Política Municipal
→ Principais Ações
– Mantém e supervisiona o Centro de Referência e Atendimento aos Imigrantes
– Portas Abertas: Curso de Português permanente, contínuo, gratuito e capilarizado
oferecido na Rede Municipal de Ensino;
– Somos Tod@s Migrantes: formação de Servidores Públicos na Escola Municipal de
Administração de São Paulo;
– Participação Social
• Conselho Municipal de Imigrantes
• Conselheiros Extraordinários Imigrantes nos Conselhos Participativos Municipais
– Guia de Acesso a Direitos para Migrantes e Servidores Públicos em 7 línguas: árabe,
crioulo haitiano, espanhol, francês, inglês, mandarim e português;
– Promoção e Reconhecimento das Manifestações Culturais e Artísticas
– Empregabilidade e Trabalho Decente
– Articulação Internacional
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Política Municipal para a População
Imigrante institucionalizada
Articular as políticas públicas para a população imigrante no Município
de forma transversal e participativa
Lei 16.478/2016
Política Municipal para a População Imigrante (art. 1º)
I - garantir ao imigrante o acesso a direitos sociais e aos serviços
públicos;
II - promover o respeito à diversidade e à interculturalidade;
III - impedir violações de direitos;
IV - fomentar a participação social e desenvolver ações coordenadas
com a sociedade civil.
Parágrafo único. Considera-se população imigrante, para os fins desta
lei, todas as pessoas que se transferem de seu lugar de residência
habitual em outro país para o Brasil, compreendendo imigrantes
laborais, estudantes, pessoas em situação de refúgio, apátridas, bem
como suas famílias,
independentemente de sua situação imigratória e documental

TRANSVERSALIDADE
Decreto 57.533/2016
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Secretaria Municipal de Educação (Art. 19 e 20): Desburocratização do
acesso das crianças à rede municipal de educação; Implementação do
princípio da interculturalidade com apoio pedagógico em diversas
instâncias, como a adaptação do conteúdo curricular
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Art. 11 e 12):
Manutenção dos centros de acolhida para imigrantes; Inclusão do
processo migratório como critério de vulnerabilidade para a assistência
social.
Secretaria Municipal da Saúde (Art. 14): Atenção às especificidades dos
imigrantes no atendimento e contratação de agentes de saúde imigrantes.

Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo (Art. 15 a 18):
Descentralização da emissão de CTPS; Promoção do acesso ao
sistema bancário; Intermediação para vagas de trabalho; Apoio aos
empreendedores imigrantes; Acesso a crédito e microcrédito;
Enfrentamento ao trabalho escravo.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Conselho Municipal de Imigrantes (CMI)
Órgão consultivo vinculado à
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo,
que tem como objetivo fomentar a participação social
nas diversas etapas da Política Municipal para a População Imigrante (PMPI).

Composição paritária entre Sociedade Civil e Governo:
Sociedade Civil:
Três categorias:
(i)

Coletivos, associações,
organizações de imigrantes

(ii) Coletivos, associações e
organizações de apoio a
imigrantes
(iii) Pessoas físicas imigrantes

Governo:
- Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC)
- Prefeituras Regionais (SMPR)
- Cultura (SMC)
- Desenvolvimento, Trabalho e
Empreendedorismo (SMTE)
- Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS)
- Educação (SME)
- Habitação (SEHAB)
- Saúde (SMS)

Membros
Observadores:
-

ACNUR
OIT
DPU
DPE
MPT
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RESULTADO ELEIÇÕES
2018
Nacionalidade de Eleitores

1516 VOTOS
51 NACIONALIDADES
NACIONALIDADE

PARTICIPAÇÃO

China

52,7%

República da Coreia

11,6%

Angola

6,3%

Bolívia

5,7%

Haiti

4,5%
Fonte: CITD (2018)
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Centro de Referência e Atendimento
aos Imigrantes (CRAI – SP)
→ Primeiro serviço do tipo no país desde novembro de 2014;
→ Mais de 15.000 atendimentos realizados
→ Serviço gratuito e de portas abertas para todas as nacionalidades
→ Atendimento especializado para imigrantes, independente de
situação migratória ou documental e país de origem;
→ Atendimento em nove idiomas: árabe, criole haitiano, espanhol,
francês, inglês, lingala, português, suahili e tshiluba
→ Orientações para regularização migratória
→ Apoio jurídico

Parceria com a
DPU
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Centro de Referência e Atendimento
aos Imigrantes (CRAI – SP)
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Projeto Piloto
Interiorização
→ Cooperação entre as três esferas federativas
→ Três chegadas, em abril e maio
→ 267 imigrantes
→ Acolhimento em equipamentos públicos municipais e estaduais, e da
sociedade civil
→ GT local sobre Interiorização
→ Comissão Temática de Empregabilidade
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Desafios da política a nível local
Falta de dados precisos e
desagregados
Habitação

Empregabilidade
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Muito obrigada!
azamur@prefeitura.sp.gov.br

