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INDICAÇÃO N° 908, DE 2021. 
  INDICO, nos termos do art. 202 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, que determine aos órgãos competentes, 
REALIZE A LIMPEZA NO TERRENO DA ESCOLA ESTADUAL 
QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NO PA JATOBÁ, 
MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR. 

JUSTIFICATIVA
 Venho por meio deste, indicar ao Executivo a necessidade 

de que seja realizada limpeza no terreno da Escola Estadual que está em 
construção, localizada na Vila Jatobá, município de Caracaraí/RR.

 Conforme imagem em anexo, é possível identificar muitos matos 
crescidos na aos arredores da construção prédio escolar. Demostrando assim, 
a necessidade de que uma equipe de limpeza externa seja disponibilizada de 
imediato para a instituição.

 Da forma como se encontra, é grande a possibilidade de 
aglomeração de insetos e bichos peçonhentos como baratas, ratos, cobras, 
escorpião, etc., que causam riscos potenciais à vida daqueles que transitam 
por ali. Podendo, inclusive, adentrar nas dependências da unidade.

 Além disso, deixa propício o acúmulo de lixos e água parada, 
que ajudam na proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como 
o Aedes Aegypti (mosquitos da dengue, chikungunya), causando riscos 
potenciais à vida.

 Levando em consideração esse momento de pandemia 
causado pela Covid – 19, em que os hospitais se encontram com poucos 
leitos disponíveis, faz-se necessário trabalhar todas as formas de evitar a 
contaminação por outras doenças.

 Isto posto, indico ao Poder Executivo que, através das 
providências necessárias, realize a limpeza da área externa do REALIZE A 
LIMPEZA NO TERRENO DA ESCOLA ESTADUAL QUE ESTÁ EM 
CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NO PA JATOBÁ, MUNICÍPIO DE 
CARACARAÍ/RR, da forma mais célere possível, para que seja garantida 
à população seus direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à 
vida e a saúde, previstos no art. 5º, art. 1° e art 196 da Constituição Federal.

Boa Vista - RR, 01 de julho de 2021.
CATARINA GUERRA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N° 909, DE 05 DE JULHO DE 2021.
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado de Roraima, a seguinte Indicação:

- Requer que o Governo do Estado de Roraima considere elaborar 
um estudo junto a Sefaz/RR para pagamento do IPVA, quando feito em 
cota única, com um desconto vantajoso, beneficiando os proprietários dos 
veículos do Estado de Roraima. 

JUSTIFICATIVA 
O que toda a população do Estado deseja é se livrar logo dos 

impostos de início de ano. Para ser mais vantajoso financeiramente, seria 
ter direito a um desconto no pagamento da cota única.

Sabemos que o começo do ano traz muita esperança e otimismo, 
mas também vem as contas anuais que precisam ser pagas. No Estado, para 
quem se adianta, efetuando o pagamento em cota única, não tem direito há 
nenhuma vantagem financeira, não havendo sequer desconto, deixando de 
ser vantajoso para o proprietário do veículo efetuar o pagamento em cota 
única.

Com um desconto satisfatório a arrecadação imediata do 
executivo pode ser ainda maior, ficando muito mais atrativo para a 
população que tem condições financeiras para pagar a cota única.

Assim requer que o Governo do Estado, interceda junto a 
Secretaria Estadual da Fazenda/RR para que se elabore um estudo para que 
se promovam descontos vantajosos para os proprietários de veículos, que 
optarem em efetuar o pagamento do IPVA em cota única. 

Sala de Sessões, 05 de julho de 2021.
JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 910, DE 2021
INDICO, nos termos do art. 202 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado, a revogação do art. 10 da LEI COMPLEMENTAR Nº 259 DE 
24 DE JULHO DE 2017 e realize a desconsideração dos critérios de sexo 
masculino e feminino aplicados ao concurso de Policiais Penais, ocorrido em 
2020 e que se encontra em andamento, com consequente reposicionamento 
dos candidatos aprovados sem que haja prejuízo daqueles que tenham sido 
convocados para o Curso de Formação Profissional. 

Destaca-se, ainda, que nas condições em que se encontra o 
bueiro supracitado torna-se um potencializador de doenças à população.

Este é o principal objetivo da presente indicação. 
Sala das Sessões, 01 de julho de 2021.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 905/ 2021
 O Parlamentar que a esta subscreve com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, da seguinte Indicação:

– REVITALIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA E 
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR 
MISTA BOM SAMARITANO, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE.

 JUSTIFICATIVA
A população do município de Alto Alegre reclama da falta de 

estrutura da Unidade Hospitalar Mista Bom Samaritano. De acordo com 
os relatos a unidade de saúde não oferece condições para garantir um bom 
atendimento aos moradores. Em tempo, há queixas da falta de médicos 
plantonista e de medicamentos necessários. 

Sendo assim, pede-se a máxima urgência para o melhoramento 
da estrutura física da Unidade Hospitalar Mista Bom Samaritano, de forma 
a dar condições de trabalhos aos funcionários e um ambiente salubre para 
a população que necessita dos serviços ofertados pela referida Unidade de 
Saúde. 

Outrossim, solicita-se o reforço no quadro de pessoal da referida 
unidade hospitalar, especialmente com a contração de médicos, além da 
aquisição de medicamentos para a farmácia hospitalar. 

Este é o principal objetivo da presente indicação. 
Sala das Sessões, 01 de julho de 2021.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 906/ 2021
 O Parlamentar que a esta subscreve com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, da seguinte Indicação:

– REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GALDINO 
VIEIRA DO NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE CANTÁ.

 JUSTIFICATIVA
Em visita ao município de Cantá, ouvimos a reclamação da 

população em relação ao estado de abandono do Ginásio Poliesportivo 
Galdino Vieira do Nascimento. O referido espaço encontra-se em total 
precariedade na sua estrutura física. 

Desta forma, solicito urgência para a reforma total do Ginásio 
Poliesportivo Galdino Vieira do Nascimento. 

O mesmo possui função sociocultural importante, pois além da 
prática esportiva promove a interação social através de eventos religiosos 
e culturais. 

Este é o principal objetivo da presente indicação. 
Sala das Sessões, 05 de julho de 2021.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 907/ 2021
 O Parlamentar que a esta subscreve com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, da seguinte Indicação:

– RECUPERAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA QUE 
DÁ ACESSO À COMUNIDADE TAMANDARÉ, VICINAL 02, 
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ.

 JUSTIFICATIVA
Chegou ao conhecimento do nosso gabinete a reivindicação para 

a recuperação da ponte de madeira que dá acesso à Comunidade Tamandaré, 
na Vicinal 02, no município de Mucajaí. 

De acordo com os relatos dos moradores das comunidades 
Serra Dourada e Tamandaré, a referida ponte é uma artéria importante para 
o acesso e o deslocamento das pessoas, bem como para escoamento da 
produção agrícola. 

Por essa razão, solicito urgência para a plena recuperação da 
referida ponte de madeira, pois o direito constitucional de ir e vir está 
comprometido. 

Este é o principal objetivo da presente indicação. 
Sala das Sessões, 05 de julho de 2021.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual



30 BOA VISTA, 15 DE JULHO DE 2021DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 3494

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima da seguinte 
Indicação:

PARA QUE SEJA RECONSTRUÍDA A PONTE 
LOCALIZADA NA VICINAL 10 NA VILA CAMPOS NOVOS, 
NO MUNICÍPIO DE IRACEMA NA REGIÃO CENTRO-SUL DO 
ESTADO DE RORAIMA.

JUSTIFICATIVA
 O município de Iracema fica a 91,2 km de Boa Vista, Centro-

Sul do Estado, tem uma população estimada de 12.296 habitantes (dados 
do IBGE, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/iracema/
panorama), cuja ligação é a BR – 174 sul, ficando entre as cidades de 
Mucajaí e Caracaraí.

 A produção agrícola do município tem relevância para o Produto 
Interno do Estado, uma vez que contribui com a movimentação econômica 
do setor primário. As principais Vilas são Roxinho e Campos Novos, em 
que se concentram na agricultura e pecuária.

Por sua vez, a Vila de Campos Novos se destaca por ser grande 
produtora de banana, mandioca, limão, entre outros produtos. Dessa 
forma, é imprescindível que a Vila tenha vicinais trafegais, para escoar a 
produção agrícola, sendo necessário que sejam intensificados os serviços 
de manutenção das estradas vicinais, assim como a recuperação das pontes, 
consertos e revitalização das mesmas, beneficiando diretamente famílias e 
produtores da região. 

Todavia, conforme imagem abaixo, os moradores da vicinal 10 
enfrentam sérias dificuldades no acesso aos lotes, vejamos:

Imagem I. Ponte de acesso a Vicinal 10 na Vila Campos novos, 
no Município de Iracema.

 Portanto, é de extrema necessidade e URGÊNCIA a reconstrução 
da ponte de acesso a Vicinal 10 da Agrovila do PA Campos Novos, no 
Município de Iracema, representando inclusive uma questão de segurança, 
pois os moradores daquela localidade, preocupados com a situação, temem 
que a condição da ponte se agrave ainda mais, tornando o trecho mais 
perigoso e intrafegável. Frisa-se que os moradores clamam para que essa 
ponte seja reconstruída há mais de 06 (seis) anos, ou seja, nenhum tipo de 
melhoria foi realizado naquela região, fazendo com que os moradores se 
sintam abandonados. É com esse desiderato que apresentamos a presente 
indicação.

 Sala das Sessões, 07 de julho de 2021.
NILTON SINDPOL

DEPUTADO ESTADUAL 
Assembleia Legislativa de Roraima

INDICAÇÃO N° 912 DE 08 DE JULHO DE 2021.
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado de Roraima, a seguinte Indicação:

- Requer que o Governo do Estado de Roraima considere 
providenciar a construção de uma ponte sobre o Igarapé Darora na estrada 
que dá acesso ao Município de Uiramutã. 

JUSTIFICATIVA 
A população da comunidade do Município de Uiramutã, solicita 

que se providencie a construção de uma ponte sobre o Igarapé Darora.
Os miradores daquele Município temem ficar isolados com 

a cheia dos rios, uma vez que a estrutura das pontes, hoje existente 
na localidade não aguentam a força da água, que está subindo a cada 
dia.

Diante dos prejuízos causados àquela população, e a possibilidade 
de ficarem isolados nesse inverno, faz-se necessário o atendimento da 
Indicação que segue.

Assim solicita que o Governo do Estado, providencie, com a 
urgência que o caso requer, a construção de uma ponte sobre o Igarapé 
Darora, na estrada que dá acesso ao Município de Uiramutã. 

Sala de Sessões, 07 de julho de 2021.
   JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES

 Deputado Estadual  

INDICAÇÃO N° 913, DE 08 DE JULHO DE 2021.
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado de Roraima, a seguinte Indicação:

- Requer que o Governo do Estado de Roraima considere 
providenciar a manutenção da Vicinal 1, 4 e 5 do Apuruí no Município de 
Caracaraí.

JUSTIFICATIVA 
A população da comunidade da Vicinal 1, 4 e 5 do Apurui – 

Município de Caracaraí, solicita que se providencie a Manutenção da 

JUSTIFICATIVA
  Esta indicação se faz necessária para que seja corrigido um 

erro legal vigente na legislação estadual que, como consequência, teve 
interferência direta no concurso público de Policiais Penais do Estado de 
Roraima. Este exame, ao prever o percentual de 20% das vagas do concurso 
a candidatas do sexo feminino, acarretou em visível discriminação contra as 
mulheres e afronta a princípios constitucionais. 

  Cumpre salientar que, esta medida se faz necessária para 
que possamos consertar um erro jurídico gravíssimo previsto na LEI 
COMPLEMENTAR Nº 259 DE 24 DE JULHO DE 2017, qual trata do plano 
de cargos e carreiras dos Agentes Penitenciários do Estado de Roraima, 
hoje, Policiais Penais. 

  Ocorre que, nesta presente lei, ao tratar do ingresso na carreira 
de Policiais Penais, acaba trazendo uma limitação ao número de candidatas 
do sexo feminino, conforme podemos verificar:

Art. 10. Das vagas ofertadas no concurso público, 20% (vinte 
por cento) serão destinadas às candidatas do sexo feminino.

  Pois bem, esta normativa acaba por deixar evidente a distinção 
injusta criada entre homens e mulheres para exercer o cargo ora tratado. Nos 
deparamos com um ferimento grave aos princípios da isonomia, da equidade 
e justiça, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, 
estabelecidos nos arts. 3º e 4º da Constituição do Estado de Roraima. 

Nos dias de hoje, após tantas lutas de igualdade de gênero, 
precisamos ir preenchendo as lacunas ainda existentes e modificar 
dispositivos que nos colocam diante deste tipo de discriminação.

Dentre o exposto, além da necessidade de revogação deste 
dispositivo, precisamos consertar um injusto ocorrido no concurso 
dos Policiais Penais ocorrido o ano de 2020, que ainda se encontra em 
andamento. Foi aplicado neste, o percentual mínimo estabelecido na lei, 
nos deixando diante de candidatas que tiveram seu direito lesado de forma 
injusta e que precisam ser amparadas. 

   No mais, cabe trazer ressalva à AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 9000312- 06.2020.8.23.0000, impetrada 
pelo Ministério Público do Estado de Roraima, qual trata da não aplicação 
do §4º, art. 17, da LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2012 ao Concurso 
Público para Soldado PM 2ª Classe realizado em 2018. 

  O dispositivo alvo de discussão através desta ADI, trata de um 
dos requisitos para o ingresso na Carreira Militar e contempla discriminação 
semelhante a relatada anteriormente. É previsto na legislação o percentual 
de 15 % das vagas dos concursos públicos a serem destinadas às candidatas 
do sexo feminino.

   Ocorre que, ao ser verificado tamanho injusto, em audiência de 
conciliação realizada em 01 de julho de 2021, foi aceitado pelo Governo do 
Estado um Acordo proposto pelo MP/RR, em que se compromete a integrar 
ao rol de candidatas aprovadas, aquelas que foram preteridas por candidatos 
do sexo masculino, classificados com nota inferior. 

  Em Analise Administrativa realizada pelo Executivo, após 
estudos e novos cálculos, realizou-se a reformulação do resultado final 
do concurso, agora, sem critério de sexo, onde puderam ser contempladas 
todas as candidatas que obtiveram nota suficiente para o ingresso.

  Este Acordo foi uma grande vitória tanto para as candidatas 
como para todas nós mulheres. 

E mais, o mesmo deve ser aplicado ao Concurso Público dos 
Agentes Penitenciários ocorrido através da Secretaria de Estado da Justiça e 
da Cidadania – SEJUC, Edital de Concurso Público nº 001/2020, publicado 
em junho de 2020. 

É necessário que essa supressão de direito e afronta aos 
princípios constitucionais sejam superadas também no concurso citado. 
A ação do Governo do Estado através desse acordo recente mostrou seu 
comprometimento com esse avanço legal. 

  À vista disso, indico ao Poder Executivo a adoção de 
providências necessárias para que seja realizada a revogação do art. 10 
da LEI COMPLEMENTAR Nº 259 DE 24 DE JULHO DE 2017 e realize 
a desconsideração dos critérios de sexo masculino e feminino aplicados 
ao concurso de Policiais Penais, ocorrido em 2020 e que se encontra em 
andamento, com consequente reposicionamento dos candidatos aprovados 
sem que haja prejuízo daqueles que tenham sido convocados para o Curso 
de Formação Profissional. 

Boa Vista – RR, 06 de julho de 2021.
Catarina Guerra
Deputada Estadual

 
INDICAÇÃO N.º 911/2021

DO SENHOR DEPUTADO NILTON SINDPOL
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 


