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PODER IEGIELATIVO
ASSEMBTEIA LEGISLATIVA DO

EsTADO DO AMAZONAs

Gabinete Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis

PROJETO DE LEI N' 3}Z ,2O2O

Autoriza o Poder Executivo a subsidiar as

taxas de tradução juramentada aos

imigrantes e refugiados em situação de

vulnerabilidade e em condição de

hipossuficiência econômica no território

amazonense.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

RESOLVE:

Art. 1o Fica autorizado que o pagamento das taxas de tradução juramentada aos

imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade e indivíduos em condição de

hipossuficiência econômica, que tenham domicílio no Amazonas seja subsidiada

pelo Poder Executivo através da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos

e Cidadania - SEJUSC

Art.2" Para efeitos desta lei, entende-se como imigrantes e refugiados os indivíduos

assim reconhecidos pelo Decreto Federal n. 9.199 de 20 de novembro de 2017 e da

Lei Federal9.474 de22 de julho de 1997.

Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de

dotaçÕes orçamentárias próprias no orçamento vigente da Secretaria de Estado de

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, suplementadas caso haja necessidade.
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Art. 4o O Poder Executivo regulamentará esta lei no máximo 30 dias a contar de sua

publicação.

PLENÁRIO RUY ARAÚ.IO OE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 17 de agosto de2020.

ro Re!$.,
f""'"
I ,_-

. ,,.1
I

'ì.

I
I

De

20 Vice Presidente tFnfi
'í

I

J DËFUTADA ESTETUÀl

-Í

Av- MâÍio Ypiranga Monteiro, 3.950.
Parque Dez, Manaus - AM, 69050-030.
Fone:3:183.4455 -Sâl€ da 2! Prêsidência,
314$4382 -Gãbinete.



3

\-í

ffi
PODER TEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

Gabinete Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva autorizar pagamento pelo Executivo das

taxas de tradução juramentada aos imigrantes e refugiados em situação de

vulnerabilidade e em condiçâo de hipossuficiência econômica no territorio

amazonense.

A matéria apresentada não traz consigo apenas o aspecto humanitário e

garantidos de direitos e preceitos que se encontram esculpidos na Constituição da

República, mas busca implantar uma política pública de integração dos imigrantes e

refugiados vulneráveis e em condição de hipossuficiência. Busca-se garantir que

aludidas pessoas deixem a condição de informalidade e passem a integrar, como é

de direito, a sociedade.

Aliás, a lei federal n. 13.44512017 (lei de imigração do Brasil) estabelece

no artigo 30, que se consubstanciam em princÍpios e diretrizes da politica migratoria

a promoção de entrada regular e regularização documental, a inclusão social e o

acesso livre igualitário do imigrante a serviços.

O projeto ora apresentado garante que os imigrantes em situação de

pobreza residentes no Amazonas tenham direito ao subsídio de emolumentos nas

traduçÕes juramentadas, exigidas pelas autoridades para obtenção de documentos

fundamentais que lhes garantem acesso ao pleno exercício da cidadania.

Face à omissão legislativa, bem como em razâo do aspecto fundamental

a matéria, a proposição ora apresentada se faz imprescindível.
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PLENÁRIO RUY ARAÚ.IO OE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 17 de agoslo de 2020.

^a

Dra. heiro Reis

Deputada- PP

20 Presidente 
,,u.,.

l*"
. --l

i
.!ER* 
"

TEFUTATÂ ESTüFH*L

t

ï

1-l
rt

_J

Av- Mârio Ypirarça Monteiro, 3.950.
PâÍque Dez, Manaus - AM, 69050-030.
Fone:gt8g4!ta5 -sala da 2r Presidência,
314!l-4382 -Gabinete.


