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INDICAÇÕES
INDICAÇÃO N° 233 DE 31 DE MARÇO DE 2022.
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 convoque 
para o curso de formação todo o cadastro de reserva do concurso 
público da Polícia Militar do Estado de Roraima.

JUSTIFICATIVA 
No fim do ano 2021 o Governador do Estado, firmou 

compromisso para convocação dos candidatos do cadastro de reserva do 
concurso público da Polícia Militar, inclusive esta Casa de Leis, aprovou 
emenda ao orçamento de 2022 e alocou recursos para tal finalidade. Como 
é sabido por todos, há a real necessidade do reforço nos quadros da nossa 
briosa Polícia Militar, aumentando assim o policiamento em todo o Estado 
e proporcionando um melhor serviço aos roraimenses. Válido lembrar 
que nosso pleito vai ao encontro de todos os investimentos realizados na 
segurança pública pela atual gestão.

Assim requer que o Governo do Estado convoque para o curso 
de formação todo o cadastro de reserva do concurso público da Polícia 
Militar do Estado de Roraima.

Sala de Sessões, 31 de março de 2022.
JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES

 Deputado Estadual 

INDICAÇÃO N° 234 DE 31 DE MARÇO DE 2022.
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 convoque 
para o curso de formação todo o cadastro de reserva do concurso 
público da Polícia Penal do Estado de Roraima.

JUSTIFICATIVA 
No fim do ano 2021 o Governador do Estado, firmou 

compromisso para convocação dos candidatos do cadastro de reserva do 
concurso público da Polícia Penal, inclusive esta Casa de Leis, aprovou 
emenda ao orçamento de 2022 e alocou recursos para tal finalidade. Como 
é sabido por todos, há a real necessidade do reforço nos quadros da referida 
instituição visto a reestruturação de nosso sistema prisional, inclusive com 
a inauguração de unidade no município de Rorainópolis.

Assim requer que o Governo do Estado convoque para o curso 
de formação todo o cadastro de reserva do concurso público da Polícia 
Penal do Estado de Roraima.

Sala de Sessões, 31 de março de 2022.
JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES

 Deputado Estadual 

INDICAÇÃO Nº 235 / 2022
Com amparo no art. 202 do Regimento Interno deste Poder, 

requer o encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, da seguinte Indicação:
- Cria o programa “Educa Jovem” de formação profissional para 
jovens no estado de Roraima e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem como objetivo que seja encaminhado a 

essa Casa, projeto de lei que busque ampliar o acesso dos jovens ao trabalho 
e à renda, o que por sua vez, é um dos passos rumo ao seu desenvolvimento 
social e econômico, por meio da qualificação e capacitação profissional. 

Nesse contexto, encaminhamos minuta de projeto de lei do 
“Educa Jovem”, de Formação Profissional para Jovens no Estado de 
Roraima, que fulcra oportunizar uma capacitação profissional para os 
jovens em todo o Estado de Roraima. 

Garantir o direito à educação e ao acesso ao mercado de 
trabalho se constitui a base necessária para o desenvolvimento dos jovens 
e serve como um meio para a erradicação dos principais problemas sociais 
relacionados a juventude.

Sala das Sessões, 31 de março de 2022.
EVANGELISTA SIQUEIRA

Deputado Estadual
MINUTA DO PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI N. _____ DE 2022
Cria o programa “Educa Jovem” de 
formação profissional para jovens 
no estado de Roraima e dá outras 
providências.

VI - síndrome de Asperger (F84.5); 
VII - outros Transtornos Globais do Desenvolvimento (F84.8); 
VIII - transtornos Globais não específicos de Desenvolvimento 

(F84.9).
Art. 3º O benefício será concedido mediante a apresentação, 

pela pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo ou seu responsável, 
de atestado médico constando o Código Internacional da Doença (CID) 
ou documento emitido por órgão oficial que comprove a condição alegada.

Parágrafo único. O benefício de meia-entrada ao acompanhante 
da pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) será concedido a 
apenas um acompanhante, que deve apresentar documento oficial com foto 
no momento da aquisição do ingresso ou ticket da pessoa com Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA). 

Art. 4º Deverão constar, de forma clara e precisa, em toda 
veiculação publicitária de que trata a presente Lei, os valores diferenciados 
estabelecidos. 

Art. 5º A fiscalização do cumprimento da presente lei ficará a 
cargo dos órgãos de defesa do consumidor no âmbito do estado de Roraima. 

Art. 4º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista - RR, 04 de abril de 2022.

TAYLA RIBEIRO PERES SILVA 
DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA
A proposta visa estimular a participação de pessoas com espectro 

autista em eventos sociais e propõe a discussão legislativa para que sejam 
facilitadas as formas de aquisição de ingressos em eventos culturais e 
esportivos a essas pessoas e seus acompanhantes.

Destacamos que é de competência comum da União, Estados 
, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e das garantias as 
pessoas com deficiência, nos termos do artigo 23, inciso II da Constituição 
Federal. Ressalta-se também a previsão na Constituição Estadual, artigo 13, 
inciso XII, vejamos:

Art. 23. É competência da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios:(...) II 
– cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência; 
Art. 13. Compete ao Estado, concorrentemente 
com a União, legislar sobre:(...) XII – 
previdência social, proteção e defesa da saúde; 

O transtorno do Espectro Autista – TEA, se refere a um conjunto 
de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento social, 
na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e 
atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. 

Os sinais de autismo começam na infância e tendem a persistir 
na adolescência e na fase adulta. Esta doença apresenta graus variados 
de severidade, que incluem deficiências qualitativas na interação social e 
na comunicação, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, 
autoagressão e um repertório restrito de interesses e atividades (OMS-
OPAS). 

Portanto, rogo a meus nobres pares que apoiem a presente 
iniciativa, uma vez que o Projeto se justifica e merece aprovação. 

Boa Vista - RR, 04 de abril de 2022 
TAYLA RIBEIRO PERES SILVA 

DEPUTADA ESTADUAL 

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 19 /2022
Da Sra. Deputada Yonny Pedroso

Requer as providências necessárias 
para o informe de filiação partidária 
ao Partido Liberal - PL.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima:

A Deputada que a este subscreve, amparado no que determina 
o art. 192, do Regimento Interno deste Poder, requer de Vossa Excelência 
que informe a esta Casa Legislativa minha Filiação ao Partido Liberal - PL, 
para que tomem as providências necessárias, inclusive com a alteração da 
legenda partidária no painel de presença, com atenção a disposição legal 
contida no artigo 22-A, Inciso III da lei 9.096, de 19 de setembro 1995 e em 
acordo com a resolução nº 23.674 de 16 de dezembro de 2021, no tocante 
a janela partidária. 

Sala das Sessões, 31 de março de 2022.
Deputada Estadual YONNY PEDROSO

Deputada da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima


