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PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A 

 
Palestra do secretário de Direitos Humanos e Cidada nia, Rogério Sottili, 
no evento Yunsa – 2ª Festa Cultural de Carnaval And ino em São Paulo 

 
Tema: 

Integração dos imigrantes em nossa sociedade: uma questão de direitos 
humanos 

 
(07/04/13, às 14h, no Parque do Belém) 

 
 
Bom dia a todas e todos, 
 
Por muitos motivos é um prazer estar hoje neste evento promovido pelo 
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante/CDHIC, a 
Associação Latino Americana de Arte e Cultura Andina/ALAC e pelo 
Consulado do Peru em São Paulo. 
 
Em primeiro lugar, este é um momento para celebrar a integração entre os 
imigrantes recém-chegados, os imigrantes aqui presentes há mais tempo e os 
brasileiros vindos de todas as partes do país, conformando esse rico mosaico 
de rostos e culturas que é a população paulistana. Eu mesmo sou um deles – 
gaúcho de origem, tenho um grande amor por essa cidade na qual vivi grande 
parte da minha vida, que me ofereceu muitas oportunidades profissionais e 
onde nasceram meus três filhos.  
 
São Paulo é uma cidade que se desenvolveu graças aos movimentos 
migratórios, nacionais e internacionais. Mas muito ainda precisa ser feito para 
garantir que essas pessoas que escolheram São Paulo como lar possam 
usufruir plenamente de seus direitos.  
 
O imigrante precisa ser reconhecido como uma pessoa autônoma, 
produtiva e protagonista de decisões políticas, da mesma forma que os 
cidadãos nacionais. Para isso, uma série de medidas são necessárias e 
urgentes. Precisamos viabilizar a rápida regularização da permanência no 
país, conferir maior celeridade e menos burocratização na concessão dos 
vistos. Temos que democratizar seu acesso aos serviços públicos municipais, 
garantir e ampliar seus direitos civis e políticos, e muitas outras medidas 
necessárias para que possam viver com qualidade aqui em São Paulo. 
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Para tratar dessa política com prioridade a Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania criará a Coordenadoria dos Migrantes, um 
marco histórico da gestão municipal. 
 
Essa Coordenadoria estará comprometida com a consolidação do diálogo 
direto com os imigrantes, assim como com as entidades que trabalham 
com essa temática. O diálogo e a participação social são componentes 
indispensáveis para o aprimoramento político, sendo o caminho ideal para 
alcançar os avanços necessários a todos os que vivem aqui.  
 
Esperamos que este seja o primeiro de muitos encontros. Bom carnaval 
andino a todas e todos! 
 
Muito obrigado! 


