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Discurso do secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Rogério 
Sottili, na Aula Inaugural do Curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira 

para estrangeiros  
 

(7/7/14, às 19h30, Auditório IFSP- Campus São Paulo) 

 

Boa noite a todos e todas, 

É uma honra participar da aula inaugural do curso de língua portuguesa e cultura 

brasileira para os imigrantes. Cumprimento os companheiros de mesa e saúdo todos os 

presentes. 

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio da 

Coordenação de Políticas para Migrantes, atua para garantir que os imigrantes 

residentes na cidade de São Paulo possam participar de forma plena na sociedade e 

dominar a língua é um importante instrumento para isso. 

Esse curso está sendo realizado pelo Pronatec, e a SMDHC, além de apresentar a 

demanda do curso de português ao comitê gestor do Programa na Prefeitura, mobilizou 

a comunidade migrante e auxiliou nas matrículas para o curso. 

Essa é uma das ações que estamos trabalhando para garantir os direitos humanos e a 

cidadania das pessoas que escolheram São Paulo para viver.  

No ano passado, realizamos a 1ª Conferência Municipal de Políticas para Migrantes; 

garantimos a presença de imigrantes no conselho participativo da Cidade, com a 

possibilidade deles votarem e serem votados; assinamos acordos com a Caixa 

Econômica Federal e o Banco da Brasil para facilitar a abertura de contas bancárias por 

estrangeiros; estamos trabalhando em um portal para fomentar a pesquisa sobre 

migrações e informar sobre serviços públicos; valorizamos as manifestações culturais 

como a Festa das Alasitas e as feiras da Kantuta e da Coimbra. Também trabalhamos 

de forma transversal no Município para garantir o atendimento adequado aos 
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imigrantes, como ocorreu na atenção emergencial que construímos para os haitianos 

que chegaram recentemente à Cidade – o que será transformado em uma política 

pública permanente. 

Ainda há muito o que fazer, mas estamos comprometidos a avançar. 

Sorte de um país e de uma cidade que conta com imigrantes entre seus moradores. 

Enriquecemos nossa cultura, potencializamos nosso desenvolvimento, favorecemos a 

diversidade e a humanidade de todos os cidadãos e cidadãs. 

Bom curso a todos e todas!  

Forte abraço e obrigado! 

 


