
SITES DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

e-SIC Governo federal: www.acessoainformacao.gov.br
e-SIC Governo estadual de SP: www.acessoainfomacao.sp.gov.br
e-SIC Governo municipal de SP: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/aces-
so-a-informacao/Paginas/SIC.aspx

Instituições públicas responsáveis  
pelo atendimento ao imigrante
ÂMBITO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ 
Site: http://www.justica.gov.br/seusdireitos/estrangeiros
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
Site: www.dpu.gov.br/imigrantes-e-refugiados 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE  
Site: www.mte.gov.br • Atendimento: www3.mte.gov.br/cnes/atendimento_srt.asp 
JUSTIÇA DO TRABALHO  
Site: www.tst.jus.br/justica-do-trabalho 
POLÍCIA FEDERAL – PF  
Site: www.dpf.gov.br 
SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS – SEDH 
Site:www.sedh.gov.br - Email: direitoshumanos@sedh.org.br / 
Canal de denúncias - Disque 100 (violações a direitos humanos) ou Disque 
180 (violência contra a mulher)
COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS – CONARE  
Site www.mj.gov.br/conare - Email: conare@mj.gov.br 
POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO AO MIGRANTE (São 
Paulo) Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Terminal 2 – Asa A – 
Mezanino Telefone: (11) 2445-4719 Email: paaguarulhos@gmail.com

ÂMBITO ESTADUAL
CENTRO DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA DO IMIGRANTE – CIC do Imi-
grante (São Paulo)   R. Barra Funda, 1.020 - Barra Funda - São Paulo/SP 
Telefone: (11) 3115-2048 Email: sppereira@sp.gov.br 

ÂMBITO MUNICIPAL
CENTRO DE REFERÊNCIA E ACOLHIDA PARA IMIGRANTES – CRAI (São 
Paulo) - R. Japurá, 232/234 - Bela Vista - São Paulo/SP Tel.: (11) 3112-0074 
Email: recepcao.crai@franciscanos.org.br 

COORDENAÇÃO DE POLITICAS PARA IMIGRANTES – CPMIG (São Paulo) 
- Rua Libero Badaró, 119, 7º andar, centro – São Paulo/SP Tel.: (11) 3113-9821 
Email: migrantes@prefeitura.sp.gov.br

TODO MIGRANTE TEM 
DIREITO À INFORMAÇÃO!

Informação é o primeiro passo para poder exigir que o Estado 
cumpra o seu dever, e também é essencial para o planejamento e 

organização da comunidade em torno de um determinado problema.

Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 
informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 

qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1o Para o acesso a informações de interesse público, a identificação 
do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

PASSO-A-PASSO

1) Refletir: definir o problema a ser enfrentado e como o acesso à infor-
mação pública pode ser útil para transformar a situação;

2) Organizar: escrever um resumo da informação que você quer saber 
(p.ex: políticas públicas para imigrantes no município de São Paulo);

3) Direto ao ponto: mensagens curtas em linguagem simples podem 
ajudar o órgão público identificar a informação que você necessita. 
VOCÊ NÃO PRECISA JUSTIFICAR O PORQUE PRECISA DESSA IN-
FORMAÇÃO! Informações diferentes devem gerar pedidos de infor-

mação diferentes;

4) Checar: qual órgão público tem a informação (Executivo, Judiciário 
ou Legislativo? Âmbito federal, estadual ou municipal?);

5) Seguir o Modelo de Pedido de Informação abaixo;

6) Protocolar: enviar o pedido de informação pela internet ou protocolar 
em qualquer órgão público – Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);

7) Acompanhar: guardar o protocolo, é sua garantia para cobrar a 
resposta. O prazo para o órgão público responder é de 20 dias, pror-

rogável por no máximo mais 10 dias.

www.somosimigrantessite.wordpress.com
kaqferreira@gmail.com • (11)9-9896-9414



Acesse a Lei Municipal de Políticas para Migrantes
http://bit.ly/2aGKXHi

Acesse o Estatuto do Estrangeiro (Lei Federal)
http://bit.ly/25ZL71K

Acompanhe o Projeto de Lei em votação no Congresso Nacional: 
http://bit.ly/25ZL71K

EXEMPLOS DA UTILIDADE DA LEI DE  
ACESSO À INFORMAÇÃO PARA IMIGRANTES:

  Independência para saber seus direitos, reivindicar e par-
ticipar de assuntos do seu interesse;
  Transparência e protagonismo nas políticas de migração;
  Acompanhar os pedidos de visto;
  Monitorar os serviços públicos, instituições do governo e 
ONG’s que recebem dinheiro público;
  Planejar, analisar e reivindicar políticas;
  Fiscalizar empresas que violam direitos e demandar res-
peito aos direitos humanos;
  Prevenir violações a direitos humanos.

MODELO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Local, data
Nome do órgão público

[SEU NOME OU DA SUA ORGANIZAÇÃO], inscrito(a) no [RNE/ ou RG/
CPF // CNPJ, se for pessoa jurídica] sob o número [XXXX], por seu/sua 
representante legal, [XXXX – EM CASO DE PESSOA JURÍDICA],[RG 
e/ou CPF DO REPRESENTANTE LEGAL] - com base na Constituição 
Federal e na Lei de Acesso a Informações Públicas (Lei 12.527/2011) – 
vem solicitar o seguinte Pedido de Informações relacionado a 

[XXX - coloque o assunto principal do seu pedido, como por exemplo: 
políticas públicas para imigrantes no município de São Paulo]. 

 Solicito saber [XXX – descreva o seu pedido de forma objetiva, por 
exemplo:
1. Quais são as iniciativas em andamento da Prefeitura de São Paulo 
em relação aos imigrantes e refugiados?
2. Existe um organograma de competências explicando quais serviços 
são oferecidos a imigrantes e refugiados por cada órgão da Prefeitura?
3. Quais são os espaços de participação em que é possível acompan-
har as políticas públicas de migração na cidade de São Paulo?
4. Existe um mapeamento com dados sobre migrantes por nacionali-
dade, bairros, condições de vida, raça, gênero e geração?]

[DEIXE UM MEIO DE RESPOSTA – SEU EMAIL OU ENDEREÇO PARA 
CORRESPONDÊNCIA]
Assinatura ou envio pelo Serviço de Informação ao Cidadão eletrônico

ATENÇÃO: Exija e anote o número de protocolo, é importante controlar 
os prazos! 

DICAS
*Você pode fazer o mesmo pedido para diferentes órgãos (p.ex: Prefei-
tura, Governo do Estado e Governo Federal).
*Não coloque muitas perguntas em um mesmo pedido – faça pedidos 
diferentes.
*Descumpriram seu direito à informação? Você tem direito de apresen-
tar um recurso (prazo de 10 dias) e, se for o caso, procurar o Ministério 
Público ou a Defensoria Pública se o órgão público não respeitar o 
prazo estabelecido na lei ou responder de forma irregular. 

Pensando coletivamente nas 
ações é possível chegar mais 
longe e organizar mais pessoas 
para garantir direitos e condições 
melhores para toda a população. 
Pedidos de informação podem 
ser uma ferramenta poderosa 

para os imigrantes se articularem 
em torno de um problema, com-
provar com dados algo que já 
sabem que ocorre na realidade, 
como forma de denúncia, para 
cruzar dados e/ou obter um posi-
cionamento oficial do governo.

***Tenha uma estratégia mais global! 

Edital Público de Governo Aberto  
da Prefeitura de São Paulo


