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Institui a Copa dos Refugiados no âmbito do
Estado do Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica instituída a Copa dos Refugiados no âmbito do Estado do Mato Grosso.

Parágrafo único – A Copa dos Refugiados tem como finalidade promover a integração social dos migrantes e
refugiados, através de disputas de torneios esportivos representando seus países.

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Recebemos a visita neste Gabinete do Excelentíssimo Defensor Público, Sr. Roberto Tadeu Vaz Curvo e do
Presidente da Associação de Defesa dos Haitianos Imigrantes e Migrantes em Mato Grosso, Sr. Clercius
Monestine, os quais são os grandes idealizadores do presente projeto e anseiam pela sua implantação.

 

A Copa do Mundo dos refugiados é uma competição amadora de futebol que ocorre no Brasil, desde 2014. A
primeira edição do torneio contou com seleções de 8 países, todas formadas por refugiados ou solicitantes
de refúgio que vivem no Brasil. A competição conta, atualmente com a participação de cerca de 20 seleções
de diferentes países e conta com o apoio de diversos parceiros, colaboradores e voluntários.

 

A Copa dos Refugiados é um evento promovido e coordenado pela ONG África do Coração em parceira com
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o Acnur – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e integra homens, mulheres e crianças de
todas as idades e nacionalidades, visando estimular o clima de inclusão. Os times são compostos por
refugiados e imigrantes que encontraram no Brasil a esperança de reconstruir suas vidas.

 

Tendo em vista que, o Estado do Mato Grosso é formado por uma população hospitaleira que acolhe e
respeita a todos, aprovar este projeto que se encontra no sexto ano consecutivo de atividade, será, sem
dúvida, um ato humanitário, consoante á integração destas pessoas que tiveram seus direitos violados.

 

Objetivamente, esta proposta visa a incentivar a integração dos imigrantes, que aqui vivem e chamar a
atenção para a realidade, especialmente dos refugiados.

 

A Lei nº 13.445/2017, Lei de Migração, prevê em seu texto princípios e garantias específicos, em
consonância com a Carta de 1988, que disciplinam a política migratória brasileira, tais como: o princípio da
universalidade, da indivisibilidade e da interdependência dos direitos humanos; da igualdade de tratamento e
oportunidade; a garantia ao migrante, em condição de igualdade com os nacionais da inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; os direitos e liberdades civis, sociais,
culturais e econômicos.

 

Pelas fundamentações acima expostas, entendo ser de extrema relevância a medida ora proposta, por isso
apresento o presente projeto de lei, contando com o empenho dos nobres pares para sua aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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