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Ofício n.º 0306/2022 – OIM/SP 

Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. 

 

Para 

Exma. Senhora Sonia Francine Gaspar Marmo 

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 

Assunto: Resposta ao Ofício nº 258/2022-SMDHC/GAB - Apoio da OIM para o projeto de 

Mapeamento Colaborativo. 

 

Exma. Sra. Sonia Francine Gaspar Marmo, 

Aceite nossos cumprimentos. 
 

Mediante nossos esforços conjuntos e parceria de sucesso dos últimos anos em prol da 

população migrante de São Paulo, a Organização Internacional para as Migrações (OIM), Agência 

da ONU para as Migrações, ratifica o compromisso com a Prefeitura de São Paulo e confirmamos 

nosso apoio para a implementação do projeto Mapeamento Colaborativo, através de nossa equipe 

local – Carla Lorenzi e Wilbert Rivas. 

A partir deste convite, agradecemos a solicitação dessa ação conjunta e reforçamos a 

importância da temática migratória. 

 
Cordialmente, 

 

 

 

Stéphane Rostiaux 

Chefe de Missão 

OIM Brasil 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
EXPEDIENTE DO GABINETE

Rua Libero Badaró, 119, 6º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3113-8000

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

O�cio nº 258/2022-SMDHC/GAB

 

 

Assunto: Consulta sobre a possibilidade de apoio da OIM para o projeto de Mapeamento Colabora�vo
 
 
 
 

Senhor Chefe da Missão da Organização Internacional,

 

 

 

                        Com os nossos cordiais cumprimentos, trata o presente de solicitação de apoio da Organização
Internacional para Migrações (OIM) para o desenho, elaboração e divulgação do projeto Mapeamento
Colabora�vo, a ser realizado pela Coordenação de Polí�cas para Imigrantes e Promoção do Trabalho
Decente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (CPIPTD/SMDHC).

                       A cidade de São Paulo é reconhecida internacionalmente por sua Polí�ca Municipal para a
População Imigrante (PMPI) - ins�tuída pela Lei Municipal nº 16.478/2016 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n°57.533/2016 – a qual visa implementar uma polí�ca de forma transversal, intersetorial e
par�cipa�va. Como forma de incen�var o fortalecimento e a ar�culação de cole�vos e associações de
imigrantes e de organizações da sociedade civil que promovam ações voltadas a esta população, a
SMDHC realiza e divulga o Mapeamento Colabora�vo.

                        A primeira versão do mapeamento realizada em 2015 iden�ficou aproximadamente 40
grupos de imigrantes ou ligados à temá�ca migrante, composto por organizações não-governamentais,
associações, cole�vos, organizações religiosas e grupos ar�s�cos. Em 2019 o levantamento apresentou
informações de 70 grupos, 6 feiras e 10 cursos de português para imigrantes oferecidos pela sociedade
civil. No ano de 2021, o mapeamento de cursos de português coletou a existência de 17 cursos nas
modalidades online e presencial.

                       A proposta para 2022 é coletar, sistema�zar e divulgar informações das inicia�vas da
sociedade imigrante em quatro âmbitos: gastronomia, feiras, grupos de imigrantes ou ligados à temá�ca
migratória e canais de comunicação.

                       Ao longo de 2019, a OIM e a SMDHC construíram uma parceria sólida e produ�va. No
desenvolvimento técnico da 2ª Conferência, a OIM/SP prestou fundamental apoio técnico no
aprimoramento da metodologia. Ademais, por meio da CPMigTD, também realizaram juntas o projeto
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piloto de Indicadores de Governança Migratória Local, a fim de promover o diálogo sobre a temá�ca
migratória entre governos locais e nacionais, bem como a troca de desafios e boas prá�cas entre cidades
do mundo e também na elaboração e lançamento da 3ª edição do guia “Guia Somos Todas(os) Migrantes:
Acesso a Direitos para Migrantes e Servidoras(os) Públicas(os)” em 2021.

                       Vale ressaltar que em 2020, a OIM e a ACNUR realizaram apoio técnico ao Plano Municipal
de Polí�cas para Imigrantes, regulamentado pelo Decreto 59.965/2020. Dentre as ações do Plano,
es�pula-se a necessidade de “mapear de forma par�cipa�va os espaços/grupos culturais de pessoas
imigrantes existentes”.

                       Diante do exposto, e considerando o importante papel que a OIM tem cumprido no
fortalecimento ins�tucional da Polí�ca Municipal para a População Imigrante de São Paulo nos marcos da
promoção de direitos, acesso a serviços públicos e par�cipação na governança migratória local por parte
das diversas comunidades, vimos por meio deste solicitar gen�lmente o apoio de sua ins�tuição para o
desenvolvimento e lançamento do projeto Mapeamento Colabora�vo.

                        Compreendemos que este trabalho será de extrema relevância para a polí�ca pública
migratória da cidade de São Paulo, bem como para a promoção dos direitos humanos das populações
migrantes.

                         Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos necessários e aproveitamos a
oportunidade para renovar nossos votos de elevada es�ma e consideração.

 

 

 
 
 

(assinatura eletrônica)
SONIA FRANCINE GASPAR MARMO

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

 
 

(assinatura eletrônica)
BRYAN ZELMAR SEMPERTEGUI RODAS

Coordenador de Polí�cas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente

 
 
 
 

 
 

 

Ao Senhor
STÉPHANE ROSTIAUX
Chefe da Missão
Organização Internacional para as Migrações – OIM Brasil
SEN 802 LOTE 17 – Casa da ONU
Brasília - DF
BZ/vb
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Bryan Zelmar Sempertegui Rodas  
Coordenador(a) Geral  
Em 02/09/2022, às 12:45.

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  
Em 02/09/2022, às 16:55.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 069991876 e o código CRC F422DC94.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6074.2022/0006624-1 SEI nº 069991876


