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Quatro propostas para o prefeito    
Os representantes do oitavo mandato deixam o cargo 

A última reunião do oitavo mandato da Assembleia Representativa terminou no domingo, 19 de 
fevereiro de 2012. Os representantes decidiram enviar quatro propostas para o prefeito como resultado 
da pesquisa e dos debates que realizaram nos últimos dois anos. Os representantes discutiram 
diversos assuntos durante o mandato, tanto na Seção de Vida Social como nas Seções de Educação. 
Diversas questões e ideias distintas foram colocadas e relacionadas. Embora nem todas tenham sido 
incluídas nas propostas, o processo ofereceu boas oportunidades de se ouvir as opiniões dos 
residentes estrangeiros. Esperamos que essas opiniões sejam anotadas e adotadas como adequadas 
no futuro. 

Na última reunião, cada membro da assembleia fez um pequeno discurso com reflexões sobre suas 
atividades como representante nos últimos dois anos, e também deixou uma mensagem para os 
representantes do próximo mandato. Ao refletir sobre os dois últimos anos, um representante disse: "Foi 
bom ver as minhas ideias incorporadas em uma proposta." Outro representante disse: "A assembleia 
me deu muitas chances de interagir com diferentes tipos de pessoas." "No começo eu tinha dificuldade 
para me expressar, mas tentei falar o máximo possível nas reuniões. Foi uma boa experiência para 
mim", disse outro representante. Com relação ao próximo mandato, foi sugerido que um treinamento 
mais avançado seja fornecido e que mais opiniões dos estrangeiros recém-chegados sejam obtidas. 
Também foi notado que os membros da assembleia deveriam cooperar com mais proximidade uns dos 
outros em atividades além de pesquisa e debates. 

Muitos representantes comentaram sobre as experiências no terremoto de Tohoku em março 
passado. Um representante disse: "As informações vindas do meu país de origem eram muito 
diferentes das que eu recebia no Japão. Eu senti que era importante fornecer informações corretas 
oportunamente". Outro representante disse: "Eu transmiti informações às pessoas na igreja e elas 
ficaram agradecidas por isso". Outras observações relativas às medidas a serem tomadas em caso de 
emergência: "Deveríamos estudar mais a respeito de prevenção de desastres na nossa vida cotidiana" 
e "os estrangeiros também devem participar das simulações de emergência". Um dos membros 
comentou: "Eu fiquei impressionado ao ver os japoneses agindo de maneira calma e sem pânico". 

Com o aprendizado obtido em diversas experiências durante o trabalho como representantes nos 
últimos dois anos, os 24 representantes do oitavo mandato esperam participar de atividades em suas 
regiões locais. 

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os que apoiaram a Assembleia Representativa. 

* Na página 2 estão as quatro propostas enviadas pelos 
oito mandatos da Assembleia Representativa



Propostas do oitavo mandato da Assembleia  
Representativa do Cidadão Estrangeiro 

1  Realizar uma pesquisa de cidadãos estrangeiros a cada cinco anos. 

1 Solicitamos que a cidade realize uma pesquisa a cada cinco anos para 
entendermos melhor a situação atual dos cidadãos estrangeiros, sabermos 
quais são as suas necessidades e verificarmos se eles estão conseguindo 
obter informações úteis para suas vidas cotidianas. 

2 Pedimos que os resultados da pesquisa sejam divulgados aos cidadãos e 
comunicados à Assembleia Representativa do Cidadão Estrangeiro, e que 
os resultados também se reflitam nas medidas e políticas da prefeitura. 

2  Apelo para o governo federal instaurar um sistema de aposentadoria no qual 
qualquer cidadão possa ingressar.

1 Pedimos que o prefeito apele para que o governo do Japão negocie com vários países a conclusão 
de acordos de previdência social e que tais acordos sejam assinados o mais breve possível. 

2 Pedimos que o prefeito apele ao governo japonês para que melhore o sistema 
de reembolso de aposentadoria. 

(Reenviando a proposta para o ano fiscal de 2003.) 
3 Pedimos que o prefeito também apele ao governo japonês para a criação 

de documentos de fácil compreensão que expliquem o sistema de 
aposentadoria. 

3  Aumento de oportunidades para a educação multicultural e enriquecimento 
do conteúdo dessa educação  

                   (Opinião em apoio à proposta para o ano fiscal de 2009.) 

1 Solicitamos que a educação multicultural seja promovida com aulas pelo 
menos uma vez por ano para todos os alunos do ensino fundamental e médio. 

2 Solicitamos que os alunos aprendam sobre as culturas de diversos países na 
aula de educação multicultural. 

4  Promover o sistema para lidar com a intimidação na escola e fornecer 
melhor apoio aos pais

1 Solicitamos a criação de diretrizes abrangentes para lidar com a intimidação na escola. Casos 
de exemplos de intimidação devem ser incluídos com as soluções sugeridas. As 
diretrizes devem ser distribuídas aos educadores e outras pessoas envolvidas, 
de modo que a intimidação possa ser prevenida ou solucionada no estágio 
inicial.

2 Pedimos que a prefeitura crie um ambiente que permita que os estudantes e 
seus pais peçam aconselhamento sobre questões de intimidação na escola 
em suas línguas maternas. As consultas em vários idiomas devem ser 
anunciadas. 

* Para obter detalhes e embasamentos das propostas, consulte o "Relatório Anual da Assembleia 
Representativa do Cidadão Estrangeiro (Ano Fiscal 2011)." Cópias do relatório anual estão disponíveis 
na sala de conferências da Assembleia Representativa. Também podem ser obtidas em repartições 
públicas, Centros Cívicos e bibliotecas de Kawasaki. 



Retrospectiva da Assembleia Representativa 
Comentários de representantes do oitavo mandato que concluíram seus períodos na Assembleia 
Representativa estão apresentados abaixo.



Informação Útil para Residentes Estrangeiros #5

Você conhece  
o novo sistema de  
gerenciamento de  
residência?   

Um novo sistema de gerenciamento de residência terá início em 9 de julho de 2012 e vários procedimentos 
importantes para os residentes estrangeiros foram alterados. Você pode acessar na Internet mais explicações 
em diversos idiomas. 
Ponto 1    Um "Cartão de Permanência" será emitido. 
Um Cartão de Permanência será emitido aos cidadãos estrangeiros residentes no Japão com qualificação de 
permanência de longo prazo. 

Ponto 2   O prazo máximo de permanência será prolongado para até cinco anos. 
Se um residente estrangeiro tem atualmente o período de permanência de três anos, o prazo poderá ser 
prolongado para cinco anos. 
Por exemplo, para o cidadão estrangeiro com qualificação de permanência casado com japonês e classificado 
como "Esposo ou Filho de Cidadão Japonês", o período de permanência é atualmente de um ano ou de três 
anos. Com o novo sistema, será alterado para um ano, três anos ou cinco anos. 

Ponto 3   Um "sistema especial de permissão de reentrada " será introduzido. 
Quando cidadãos estrangeiros que possuem passaporte válido e qualificação de permanência querem 
reingressar no Japão, eles precisam solicitar uma permissão de reentrada de acordo com o sistema atual. 
Porém, a permissão para reentrada não será mais necessária com o novo sistema de "Cartão de 
Permanência" se eles retornarem no período de um ano da saída. (Observe que em certos casos poderá ser 
necessária uma permissão de reingresso.) Isto é chamado de "sistema especial de permissão de reingresso". 
Se você sair do Japão usando o sistema especial de permissão de reentrada, você deverá reingressar 
no Japão dentro de um ano para não perder sua qualificação de permanência. Se o seu período de 
permanência expirar menos de um ano após a sua saída, certifique-se de reingressar no Japão antes 
do período expirar. O limite do período de validade de uma permissão de reentrada será prolongado de três 
anos para cinco anos de acordo com o novo sistema de permissão de reentrada. 

Ponto 4   O Sistema de Registro de Estrangeiro será abolido. 
Com a introdução do novo sistema, o sistema de registro de estrangeiro existente será abolido. Isto irá alterar 
diversos procedimentos de notificação. 

Quando você mudar de endereço => Comunique aos escritórios municipais ou repartições públicas relevantes. De 
acordo com o sistema atual, você só deve comunicar a mudança na seção de registro de estrangeiro no escritório 
municipal ou repartição pública do novo local. De acordo com o novo sistema, primeiro você deve enviar uma 
notificação de saída do endereço para o escritório municipal ou repartição pública do antigo local e depois enviar uma 
notificação de transferência para o escritório municipal ou repartição pública no novo local. Certifique-se de que o seu 
registro esteja em dia antes do novo sistema entrar em vigor. 
Se você alterou seu nome, data de nascimento, sexo ou nacionalidade/região => Comunique ao Escritório 
de Imigração Regional. 
O que acontecerá com os certificados de registro de estrangeiro? => O certificado de registro de estrangeiro 
para cidadãos estrangeiros que residem em longo prazo no Japão continua a servir como Cartão de 
Permanência por enquanto. Certifique-se de guardar o seu certificado de registro de estrangeiro até receber 
seu Cartão de Permanência. 

Você também pode baixar explicações no site da Prefeitura de Kawasaki em diversos idiomas. 
Idiomas disponíveis: Japonês, chinês, inglês, coreano, português, espanhol e tagalo 

 http://www.city.kawasaki.jp/25/25zinken/home/gaikoku/info.htm 
  (Você pode encontrar as explicações em outras categorias de informações em vários idiomas). 

 http://www.city.kawasaki.jp/index_e.htm 

Contato Centro de Informações do Escritório de Imigração (das 8h30 às 17h15, de segunda a sexta) 
(Idiomas disponíveis: Japonês, chinês, coreano, inglês, português e espanhol) 
Telefone: 0570-013904 (ou (03) 5796-7112 ao usar IP fone, PHS ou chamar de outro país) 
Escritório de Imigração do Japão: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/ 

Solicitação de informações Escritorio de Direitos Humanos e Igualdade entre Sexos, 
Departamento de Assuntos do Cidadão e da Criança, Cidade de Kawasaki  

1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Cidade de Kawasaki 
210-8577 210-8577 

Tel : 044-200-2359 Fax : 044-200-3914 E-mail : 25gaikok@city.kawasaki.jp 
Suas ideias e contribuições para o boletim e Assembleia são bem-vindas. 

Isto é importante  
para os residentes estrangeiros! 

Explicações disponíveis em vários 
idiomas. Confira! 

Não estou 
familiarizado  
com isso. Quero 
saber mais. 


