
No dia 20 de abril (quarta) o presidente do 10o. mandato da 
Assembléia Representativa o Sr. Senou Joachim, junto com o 
vice-presidente Olson Charles, o líder da Subcomissão da Vida  
Social Sr. Ren Jialim e o Representante da Chefe da 
Subcomissão Bem Estar Social e Educação Fábio Yoshinori 
Kawamoto,  entregaram o relatório das atividades do ano de 
2015 ao prefeito Fukuda Norihiko, apresentando as sugestões 
seguintes:'' a abertura de um centro comunitário, exame e 
admissão de crianças estrangeiras às escolas secundárias, apoio 
à educação infantil, a discriminação para a locação de imóvel e 
informações cotidianas em japonês simples. 

O prefeito Fukuda mencionou: ''A Assembléia Representativa do  Cidadão Estrangeiro da Cidade de 
Kawasaki completou 20 anos . Sentimos grandes mudanças nestes 20 anos em termos de nacionalidade e 
regiões diversificados que tornou a cidade de Kawasaki, rica culturalmente. Gostaria que esta cidade fosse 
ideal e permanente para todos.  

''Ainda existem muitos tópicos a serem discutidos e vou considerar  todo este conteúdo com muita 
atenção para poder conceituá-los devidamente junta a Câmara dos Vereadores e Cidadãos.'' respondeu o 
prefeito. No dia 19 de maio, reportaram o mesmo conteúdo ao Conselho de Cidadão da Câmara. 

Os detalhes das propostas podem ser encontradas no Relatório Anual de 2015 (em japonês) e, em Boletim 
56. O Relatório Anual também inclui explicações detalhadas sobre o fundo e as razões para as propostas. O 
boletim é publicado em várias línguas, por isso é possível ler as propostas em línguas que não sejam 
japonês. o Relatório anual e newsletter são distribuídos no canto recursos da Assembleia de Representantes, 
e também pode ser lido em centros cívicos e bibliotecas da cidade. o Boletim pode ser descarregado a 
partir da cidade site oficial. 

Parque Nacional de Zhangjiajie � China  (Recomendo) 
O Parque Nacional de Zhangjiajie é um lugar único na Terra localizado na cidade de mesmo nome na 

província de Hunan, na China. É um de muitos parques nacionais chineses que fazem parte da 
chamada Wulingyuan Scenic Area, sendo o primeiro a ser reconhecido como parque nacional e 
reconhecido como patrimônio da humanidade pela UNESCO.  

Zhangjiajie é uma pequena parte da Wulingyuan Scenic. Área que possui um total de 264 Km². Mas o 
que chama a atenção para o belo parque chinês são suas formações rochosas em forma de pilar, 
resultados de muitos séculos de erosão. O clima é muito úmido e a vegetação bastante densa e este 
cenário era tudo o que a equipe da mega produção Avatar estava procurando como inspiração na 
construção do belíssimo mundo alienígena de Pandora. É simplesmente maravilhoso~! Se tiverem 
oportunidade, confiram! 

YE, Yuancong

          70% deste material foi impresso em papel reciclável

<Informações> 
Escritório de Direitos Humanos e Igualdade entre sexos � Depto de Assuntos do Cidadão e da Cultura 

210-0007  Ekimaehon-cho 11-2, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kawasaki Frontier 9F 
Tel.: 044-200-2359     Fax: 044-200-3914   E-mail: 25gaikok@city.kawasaki.jp 

Estaremos aguardando opiniões e comentários a respeito da Assembléia Representativa! 

O relatório de 2015 contendo as atividades do 10o.mandato
 foi apresentado ao Prefeito e à Câmara dos Vereadores 

PortuguêsNo.57 

Assembléia Representativa do Cidadão Estrangeiro 
da Cidade de Kawasaki 

Boletim Informativo No. 57 
Edição e publicação Escritório de Direitos Humanos e Igualdade entre Sexos, 

Departamento dos Assuntos do Cidadão e da Cultura, Cidade da Kawasaki 
Data de publicação: 1º. de setembro de 2016. 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-7-2-0-0-0-0-0-0-0.html 
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042748.html 

IInníícciioo ddoo 1111ºº..mmaannddaattoo ddaa AAsssseemmbbllééiiaa
 No dia 24 de abril, foi realizada no Centro Internacional de Kawasaki a primeira reunião do 
11º.mandato da Assembléia Representativa do Cidadão Estrangeiro da Cidade de Kawasaki. 
Nesta reunião, os novos membros 
da Assembléia receberam 
oficialmente o certificado do 
encargo das mãos do vice-prefeito 
Sr. Ito. ''Uma cidade harmoniosa 
aos estrangeiros inclui-se também 
os japoneses. Portanto, gostaria de  
que todos discutissem sobre  as 
melhorias da cidade de Kawasaki 
concluindo-se assim o tema final 
deste mandato. Palavras do 
vice-prefeito. 
Dentre os 200 candidatos foram selecionados 26 representantes de 16 países e regiões. Após 

a auto-apresetação cada um mencionou temas e sugestões para debates. Além disso, foram 
eleitos para presidente o Sra. HE, Jia Hui (Malásia) e para Vice-presidente o Sr. KEZENGWA, 
Edward Mwimbi (Kenya) Tenham expectativas na melhoria da cidade com estes novos 
representantes. 

Gostaria de participar das Assembléias
――Programação para 2016――

                           Local  Kawasaki Kokusai Kouryu Center  
 (10min. a pé da estação de Motosumiyoshi)   

                           Horário  14h-17h 
                           Mapa: http://www.kian.or.jp/accessmap.shtml 

3ª.Assembléia : primeira reunião 16 de outubro 
3ª.Assembléia : segunda reunião  11 de dezembro 
4ª.Assembléia : primeira reunião  15 de janeiro 
4ª.Assembléia : segunda reunião  12 de fevereiro 

As reuniões são abertas ao público. Participem! 

Fórum Aberto
■ data: 20 de novembro 

■ local: Takatsu Shiminkan 

■ horário: 14h-17h 
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Nestes próximos 2 anos, representaremos 
o cidadão estrangeiro  de Kawasaki, realizando 
pesquisas e discussões sobre diversos assuntos. 
Contamos também com sua cooperação! 

Presidente
HE, Jia Hui 
Malásia 
Gostaria de abordar assuntos relacionados aos idosos 
e sobre os direitos da pensão nacional para que os 
estrangeiros tenham uma melhor compreensão. 
Onde há vontade, há um caminho. 

Vice-presidente
KEZENGWA, Edward Mwimbi 
Kênia 
Gostaria de discutir na assembléia os 
problemas diários enfrentados pelos 
estrangeiros residentes na cidade de 
Kawasaki 
Tudo parece ser impossivel até se 

ti

KAMATA, Fatima
 Brasil 
 Com muita diversidade e esforço gostaria de discutir 
com os novos membros, assuntos relacionados aos 
idosos, educação e procedimentos para a aquisição de 
emprego. 
 Fazer do impossível o possível 

SUZUKI, Elena 
Rússia 
Gostaria que todos tivessem conhecimento 
dos assuntos tratados no mandado anterior 
e que eu possa discutir os novos temas 
interagindo com os novos membros. 
Quem cala concente 

MO, Fongchu
Taiwan 
Gostaria de discutir sobre o 

intercâmbio multi- cultural e 
também sobre crianças com 
dupla nacionalidade. 
Muitos encontros e experiências. 

ZASUKHA, Karyna
Ucrânia 
Sendo a mais nova dos estudantes, gostaria de 
discutir os temas por um outro aspecto 
principalmente sobre a aquisição de emprego. 
Penso também em dar suporte total ao 
intercâmbio multicultural. 
Todo sonho se torna real  

KUESTER, Casey Jay
EUA 
Eu, sendo pai de crianças pequenas quero 
contribuir para um ambiente agradável entre os 
pais estrangeiros e japoneses. 
Conhecimento tácito 

HA, Sangwoo
Coréia 
Discutir e abordar temas 

voltados ao desenvolvimento 
de um ambiente para melhor  
convívio para os estrangeiros 
e japoneses. 
A vida é única 

YE, Yuancong
China 
Neste meu segundo ano de  mandato gostaria de 
valorizar o tempo para obter melhores resultados. 
Deus ajuda a quem precisa.

VILLAMAR, Jerry
Filipinas 
Para que estrangeiros sintam: Kawasaki 
Nice City ,neste mandato quero focar 
resoluções para dúvidas e problemas 
enfrentados pelos estrangeiros. 
Agora ou nunca 

LE, Viet Gia Khanh
Vietnã 
Gostaria de aprofundar o intercâmbio 
entre japoneses e estrangeiros para 
que a cidade de kawasaki se torne 
mais internacional 
O contrário de impossível não é 
possível, mas sim tentativa. 

JIANG, Xiangmei
China 
Estou muito feliz e fazer parte 
desta Assembléia e durante o 
mandato gostaria de discutir 
assutnos voltado à educação e 
melhorias para o 
desenvolvimento da cidade 
A vida é semelhante a um livro

Nome 
Nacionalidade ou região de origem 
Como se sente como representante e que tipo de assunto 
ou tema gostaria de discutir ? 
Palavras de sua preferência

MAKUUCHI, Kabun
China 
Este é meu primeiro mandato. Gostaria de 
poder discutir temas relacionados às 
crianças e esposas de estrantrangeiros. 
Hoje do que ontem,Hoje do que amanhã. 

HIRACHAN, Asuka
Nepal 
Gostaria de poder solucionar os 

problemas dos estrangeiros recém 
chegados e também para aqueles 
que já residem há muitos anos, 
 Oportunidade única na vida. 

CHAKRAVARTY, Arunanshu
India 
Estou muito feliz e fazer parte desta Assembléia e 
gostaria de promover os laços de amizades entre 
os cidadãos para um melhor desenvolvimento da 
cidade. Desenvolvemos respeitando aos outros. 
''Pensamento positivo, perseverança e nunca 

abdicar''. 

KAWAMOTO, Fabio Yoshinori
Brasil
Através da minha experiência no madato 
anterior, gostaria de discutir resoluções  para 
os problemas enfrentatos pelos estrangeiros na 
cidade de Kawasaki 
A união faz a força. 

PETERSON, Cari
EUA 
Gostaria de poder colaborar resolvendo pelo 
menos uma pequena parte de muitos existentes 
entre os estrangeiros residentes nesta cidade. 
 Você não precisa ser notável para começar 
algo mas iniciativa para se suceder. 

DITTMAR, Daniela 
Alemanha 
Estou ansiosa em poder estar com todos os 
membros para podermos discutir os problemas 
enfrentados pelos estrangeiros. 
 O Lar é onde descansamos o coração

KAN, Sho
China 
Gostaria de discutir sobre a parte 

educacional e os problemas existentes na 
sociedade dos estrangeiros residentes da 
cidade. 
A Fé move montanhas.

KIM, Sunok
Coréia 
Quero me dedicar especialmente aos 
estrangeiros mais indefesos como 
também aos idosos e crianças. 
Sem problemas... Tudo se resolve. 

BARTKOVA, Oksana
Ucrânia 
Quero poder contribuir para a resolução dos 
problemas existentes mas principalmente a 
grande dif iculdade  na língua japonesa entre 
os estrangeiros. 
 Com muita perseverança chegamos ao 
nosso objetivo. 

TAKAHASHI, Riezel Ramos
Filipinas 
Estou muito feliz por esta oportunidade e pretendo 
me esforçar durante este mandato. 
Seja mais humilde sobre o que sabemos mais 
conf iante sobre o que é possível , e tenha menos 
medo de coisas que não importam. 

SUTANTO, Irwan
Indonésia 
Pretendo estudar muito para poder 
contribuir ao máximo 
Avance sempre com cautela. 

HOSANY, Ahmad Yousouf
República de Maurício
Sendo um morador há mais de 15 anos quero 
contribuir para as melhorias desta cidade. 
Nunca desista , tente seu melhor até o f im. 

SUH, Jiyeon
Coréia 
Pretendo me dedicar com responsabilidade 
para que os estrangeiros residentes em 
Kawasaki tenham uma vida melhor 
Faça um dia melhor do que ontem. 
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