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* * * * * Propostas * * * * * 

 
Depois de 2 anos de mandato de muita luta junto aos Membros da Assembléia Representativa, 

solicitamos 5 propostas à cidade de Kawasaki que serão entregues ao prefeito em abril juntamente 

com o relatório anual da cidade. 

 
 
【1】 Promover a abertura de um centro comunitário que atenda a função 

de ligar os cidadãos com as repartições públicas, a fim de ajudar os 
estrangeiros fornecendo principalmente informações e consultas mas 
também promover a coexistência de diferentes culturas (intercâmbio 
entre diferentes culturras, compreensão internacional estabelecendo 
relações pessoais,  fornecendo um ''espaço'' para os membros da 
comunidade). 

 

1  Estabelecimento de “Centros de Intercâmbio Cultural (exemplo)” na cidade de Kawasaki. 

2  O Centro Internacional de Kawasaki seria o coordenador para a  cooperação e interação,  

entre os centros com as repartições públicas. 

 

* * * * * 

【2】 Promover informações relacionadas à maternidade em diferentes 
idiomas para que os estrangeiros possam ter seus filhos no Japão com 
mais segurança. 

 

1  Incentivar a distribuição e divulgação do livreto materno-infantil (Boshi Kenko techo)" nas 

repartições públicas. 

2  Promover a edição em língua estrangeira para  "o guia educacional" a ser desenvolvido 

em cada município, e entregue aos estrangeiros para que  possam usá-lo 

convenientemente. 
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【3】 Melhorar o sistema de exame e admissão de crianças estrangeiras 
às escolas secundárias para que a barreira da língua não obstrua o seu 
ingresso e que também haja um melhoramento no auxílio escolar durante 
seus anos escolares. 

 

1  Introdução de sistemas de entrada especiais para crianças estrangeiras nas escolas 

secundárias municipais de Kawasaki (Kawasaki Shiritsu kotogakko). 

2  Nas escolas secundárias superiores de Kanagawa (Kanagawa kenritsu kotogakko), está    

operando o chamado especial para a entrada de crianças estrangeiras residentes na 

prefeitura (zaiken gaikokujin-tou tokubetsu boshuu Waku (também conhecido como "zaiken 

Waku" )). Solicitamos a aumentar o número de escolas que possam fazer uso do presente 

regulamento e também aumentar a quota do mesmo. Atualmente, apenas aqueles com 

menos de 3 anos de residência no Japão têm o directo de usufruir deste regulamento, Mas 

também pedimos o aumento deste limite. 

3  Não só o auxilio nos exames, mas também implementar o auxílio escolar após o seu 

ingresso para que as crianças tenham uma boa vida escolar. 

 

* * * * * 

【4】 Promover atividades para erradicar a discriminação para a locação 
de imóveil 

 

1  Estabelecer locais para consulta para se a erradicar a discriminação do estrangeiro no 

momento de se locar um imóvel. 

2  Divulgar o  regulamento básico municipal de habitação da cidade de Kawasaki 

(Kawasaki-shi juutaku kihon joorei), não só para os proprietários de imóveis e bens reais, 

mas também para os estrangeiros. 

3 Incentivar mais o uso deste regulamento. 

 

* * * * * 

【5】 Melhorias nas informações cotidianas em " japonês simples (Yasashii 
Nihongo)". 

 

1   Desenvolver um guia sobre o "japonês simples". 

2   Aumentar a quantidade de informações em japonês simples no site da cidade, e também 

agrupar todas as informações remodelando a página para que os estrangeiros possam  

usá-lo com facilidade. 

 

Para mais detalhes sobre as propostas (respectivos motivos), consulte o " Relatório Anual de <2015 > 

da Assembléia Representativa do Cidadão Estrangeiro ". Relatório anual, além de ser distribuído no 

local das reuniões da Assembléia Representativa, poderá ser encontrado na prefeitura,no salão cívico, 

como na biblioteca e também no site da prefeitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



〈〈RReefflleexxããoo  ddaa  AAsssseemmbbllééiiaa〉〉  

 Em março de 2016 foi finalizado as atividades do 10º. Mandato da Assembléia 

Representativa do Cidadão Estrangeiro. Apresentamos abaixo o comentário dos membros. 

 



 

MMeennssaaggeemm  ddoo  PPrreessiiddeennttee  ddaa  AAsssseemmbbllééiiaa    

––  RReefflleexxööeess  ddaa  1100ªª..  AAsssseemmbbllééiiaa  RReepprreesseennttaattiivvaa  

 

Na 10ª. Assembléia Representativa alteramos a metodologia das reuniöes.No Fórum Aberto do 
primeiro ano realizamos uma conferência de abertura e no ano passado o segundo ano, realizamos um 
''workshop''. Esta metodologia teve como objetivo envolver muitos Membros da Assembléia que 
lideraram a reunião por sí próprios, que foi de grande alegria. 

Por outro lado, graças à troca bastante significante dos participantes no Fórum, pudemos concluir 
nossa proposta. 

Em nome de todos os Representantes deste mandato gostaria de agradecer aos participantes, aos 
comentarias, professores e a todos os funcionários que sempre nos apoiaram. 

Agradeço também à todos os Membros que deram suporte ao Vice-Presidente e respectivos Chefes 
das Subcomissões.  

Para mim foi uma grande honra poder atuar como presidente. 
Para finalizar, gostaria que os Membros que continuam no 11º.Mandato, realizem 

um bom intercâmbio com os novos membros e possam realizar reuniões cada vez 
melhores. 

Muito obrigado por estes 2 anos!  
 

 

Presidente da 10ª. Assembléia – Joachim SENOU  
 

 

Nota dos editores  

 
 
Como o tempo voa. Quando pensamos que concluímos, um informativo, o prazo para o 

próximo se aproxima e mal tinha tempo para pensar no novo artigo. Foi assim que se 
passaram estes dois anos. Agora me sinto feliz por ter concluído 
a proposta mas me entristece em saber que este boletim será o 
último deste mandato.  

Esperamos que as informações entregues nestes 2 anos 
tenham sido úteis à todos e agradecemos a todos que nos 
ajudaram na edição, assim como nossos leitores. No próximo 
Boletim os novos Membros da Assembléia vão lhes informar 

sobre as novas  atividades como também uma grande 
variedade de informações. 
Aguardem ansiosamente!               
 
           

                                      Daniela DITTMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         70% deste material foi impresso em papel reciclável 

<Informações> 

Escritório de Direitos Humanos e Igualdade entre sexos – Depto de Assuntos do Cidadão e da Criança 

〒210-0007 Frontier Bldg. 9F 11-2 Ekimae-honcho , Kawasaki-ku, Kawasaki-shi 

Tel.: 044-200-2359     Fax: 044-200-3914   E-mail: 25gaikok@city.kawasaki.jp 

Estaremos aguardando opiniões e comentários a respeito da Assembléia Representativa! 

 


