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INTRODUÇÃO 

Roraima é um Estado jovem e o menor do país em população. Por esse motivo, é  necessária 
uma visão global que permita, através de políticas públicas, prepará-lo para que alcance o nível 
de prestação de serviços e desenvolvimento econômico dos Estados mais avançados da União. 
Sem isso, as políticas públicas não passam de um conjunto de ações desarticuladas e 
ineficientes. 


Quando assumimos a gestão em 2014, encontramos muitas dificuldades para levar em frente 
essa visão por estar o Governo muito endividado e com problemas que engessavam a nossa 
capacidade de ação. Para colocar maior dificuldade nesse objetivo, o país atravessou, no 
período da nossa gestão, a pior crise econômica da sua história, com um retrocesso do PIB de 
quase 8% em dois anos e uma turbulência política sem precedentes. 


Apesar de tudo isso, as medidas de caráter emergencial, adotadas no começo da nossa gestão, 
nos permitiram irmos, passo a passo, implementando nossas políticas públicas ao mesmo tempo 
em que buscamos, com muita dificuldade, equilibrar as finanças do Estado. A projeção de 
crescimento para 2019 do Estado de Roraima, de quase 7% do seu PIB, o que o coloca como o 
segundo Estado de maior crescimento do Brasil, provam que essas ações deram resultado. 


A partir da nossa experiência na administração, do conhecimento das relações institucionais que 
o Governo tem com outros poderes, dos novos problemas que se apresentaram, como a 
migração venezuelana, que trouxe um impacto gigantesco no aumento da demandas dos 
serviços de saúde e de segurança, nos levaram a desenvolver um novo plano para o novo 
período que se inicia. Foi fundamental, nesse plano, a avaliação dos programas que estão em 
curso, das necessidades históricas e das novas necessidades que se apresentam para os 
próximos 4 anos. 


Temos como princípio duas premissas básicas: 


1) O cuidado com a nossa população, através das políticas de saúde, de educação e de 
segurança e os programas sociais que buscam diminuir as desigualdades, que impedem as 
pessoas de exercerem todo o seu potencial, busca, além de proporcionar diretamente mais 
qualidade de vida aos roraimenses, aumentar a produtividade da nossa força de trabalho. 

2) Os investimentos na infraestrura do Estado, seja na geração de energia, na integração dos 
municípios através das estradas e pontes; seja no incentivo ao desenvolvimento das atividades 
econômicas do estado, à agropecuária, à indústria, ao empreendedorismo de forma geral; seja  
na regularização de terras, para permitir o desenvolvimento da agricultura familiar; seja no 
fortalecimento da integração das comunidades indígenas ao processo produtivo e a atenção das 
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suas necessidades específicas; seja na infraestrutura das áreas de saúde e educação, com a 
reforma, a ampliação e a construção de hospitais e unidades básicas de saúde e das estruturas 
das escolas, procura oferecer a essa força de trabalho as condições necessárias para continuar 
acelerando o desenvolvimento econômico do Estado e oferecer condições de vida melhores para 
toda a população. 


Todas as propostas aqui apresentadas foram elaboradas a partir da nossa experiência de 
Governo na primeira gestão e da avaliação dos resultados obtidos e também do diálogo com a 
população, com as associações civis, com as comunidades indígenas, com os servidores 
públicos e com os outros poderes que compõem o poder público do Estado de Roraima, de 
outros Estados e da União. É com esse espírito que apresentamos o nosso Plano de Governo 
2019-2022 para seguir trabalhando e construindo um Estado mais forte e mais feliz.
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PROPOSTAS 

1. Educação 
1.1. Política de Educação


1.1.1. Consolidar a implantação da Nova Base Curricular Estadual, iniciada pela gestão 
2015 a 2018, com a participação dos profissionais de educação;


1.1.2. Consolidar a política de educação profissional de qualidade, integrada e 
subsequente, com o objetivo de melhorar os índices de qualidade do ensino, como o 
Ideb; 


1.2. Melhoria da Infraestrutura

1.2.1. Continuidade do Programa de Revitalização das Escolas Públicas Estaduais, 

iniciado na gestão 2015 a 2018, inclusive com a climatização total das salas de aulas;

1.2.2. Construção de novas escolas indígenas;

1.2.3. Universalizar os laboratórios de informática com internet nas escolas públicas 

estaduais, através do programa RR Educa, que já contempla as escolas Monteiro 
Lobato, Teresa Parodi e Ana Libória;


1.3. Gestão

1.3.1. Ampliar e aperfeiçoar o Programa de Militarização das Escolas Públicas Estaduais, 

criado pela gestão 2015 a 2018, no sentido de melhorar o rendimento escolar e a 
formação cívica dos alunos, estreitar a relação aluno, profissionais de educação, 
familiares e comunidade;


1.3.2. Ampliar a Política de Escolas em Tempo Integral no Ensino Médio, retomada pela 
gestão 2015 a 2018, e que já contempla 12 escolas;


1.4. Transporte, Merenda e Fardamento

1.4.1. Reestruturar o serviço de transporte escolar para que o aluno seja o principal 

beneficiado

1.4.2. Melhoria do abastecimento da Merenda Escolar Regionalizada; 

1.4.3. Entrega de fardamento escolar completo a todos os alunos da Rede Estadual de 

Ensino inclusive das Escolas Militarizadas;

1.4.4. Manter o pagamento em dia, promover reajuste no valor do benefício e ampliar a 

quantidade de beneficiários do Crédito Escola, criado em 2017, com o objetivo de 
contribuir com a aquisição de material escolar de cada filho, entre 4 e 17 anos, das 
famílias que recebem o Crédito do Povo;


1.5. Qualificação Profissional

1.5.1. Consolidação e formação superior para os professores indígenas, através do Ceforr; 


1.6. Ensino Superior

1.6.1. Fortalecimento da Universidade Estadual de Roraima – Uerr, com foco em cursos 

que contribuam com a oferta de profissionais para o desenvolvimento do Estado e 
para a prestação de serviços à população, como o curso de Medicina, criado pela 
gestão 2015 a 2018;
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1.6.2. Fortalecimento da Universidade Virtual de Roraima – Univir, como principal 
instrumento de ensino à distância, da difusão de programas governamentais e de 
desenvolvimento técnico-científico;


1.7. Esporte Escolar

1.7.1. Fortalecer os trabalhos de revitalização dos Ginásios Esportivos e das quadras de 

escolas estaduais, iniciado na gestão 2015 a 2018;

1.7.2. Dar continudade aos Jogos Escolares de Roraima;

1.7.3. Aumentar o número de vagas e de modalidades esportivas na Rede Cidadania 

Escola do Atleta, criado na gestão 2015 a 2018, como maior projeto de inclusão social 
por meio do Esporte já desenvolvido em Roraima, atuando na formação cidadã, 
educacional e física e que já atende 1.292 crianças e adolescentes nos municípios de 
Boa Vista, Rorainópolis, Bonfim e Normandia;


1.8. Educação Profissionalizante

1.8.1. Fortalecer e ampliar o Projeto Qualifica Roraima, criado pela gestão 2015 a 2018, 

com ações capazes de transformar a vida das pessoas, incluindo qualificação 
profissional e cursinhos voltado a concurso público, totalmente gratuitos;


1.8.2. Fortalecer a Política Incentivo à Qualificação Profissional das famílias beneficiadas 
com o Crédito do Povo, através do programa Qualifica Roraima; 


1.9. Qualificação dos Servidores Públicos

1.9.1. Fortalecer as atividades da Escola de Governo, que foi resgatada na gestão de 

2015 a 2018, para formação e qualificação dos servidores públicos com o objetivo de 
aperfeiçoar a prestação de serviços e o atendimento ao público;


1.10. Projetos Especiais

1.10.1. Garantir as condições políticas, pedagógicas e financeiras para uma política de 

educação inclusiva para pessoas com necessidades especiais;

1.10.2. Implantar a Escola Cidadã, com ações integradas de ensino e de cidadania, 

envolvendo profissionais de educação, estudantes, comunidade e Associações de 
Pais e Mestre (APM). Serão desenvolvidas atividades culturais, profissionalizantes e de 
produção de alimentos (hortaliças, pães etc…);


1.10.3. Fortalecer as ações do Projeto Cidadão do Futuro, que tem como objetivo 
capacitar adolescentes na área de educação para o Trânsito, com aulas de teatro, 
coral, libras, artes plásticas e legislação.


2. Saúde 
2.1. Infraestrutura Hospitalar


2.1.1. Conclusão da obra, compra de equipamentos e inauguração, até maio de 2019, do 
Novo Bloco do Hospital Geral de Roraima, que foi construído na gestão 2015 a 2018, 
ofertando mais 10 salas de cirurgias, 120 leitos de internação e 40 de UTI’s;


2.1.2. Conclusão da construção e inauguração do bloco para a Unacom, em anexo ao 
Hospital Geral de Roraima, para melhorar o atendimento aos pacientes com câncer;
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2.1.3. Conclusão do processo, construção e inauguração da Unidade de Radioterapia, em 
anexo ao Hospital Geral de Roraima, para melhorar o atendimento aos pacientes com 
câncer;


2.1.4. Implantação de Ala de Maternidade, com Leitos de Retaguarda, no Hospital de 
Clínicas, que foi concluído e inaugurado pela gestão 2015 a 2018, ampliando a oferta 
de atendimento;


2.1.5. Continuidade do Programa de Reestruturação e Modernização do Hospital Coronel 
Mota, para ampliar e aperfeiçoar o atendimento à população;


2.1.6. Construção, compra de equipamentos e inauguração do Centro de Especialidades 
Médicas de Rorainópolis, anexo ao Hospital Ottomar de Sousa Pinto. Os recursos 
foram assegurados pela gestão 2015 a 2018 e a licitação já está em andamento;


2.1.7. Construção, compra de equipamentos e inauguração da Maternidade de 
Rorainópolis, anexo ao Hospital Ottomar de Sousa Pinto. Os recursos foram 
assegurados pela gestão 2015 a 2018 e a licitação já está em andamento;


2.1.8. Conclusão e inauguração da reforma dos hospitais de Caroebe e de Santa Maria do 
Boiaçú;


2.1.9. Reforma e ampliação da Maternidade Nossa Senhora de Nazareth, com a oferta de 
mais leitos de internação e UTI’s Neonatal;


2.2. Saúde da Mulher

2.2.1. Fortalecer as ações do Centro de Referência de Saúde da Mulher, inaugurado pela 

gestão 2015 a 2018;

2.2.2. Ampliação do Programa Carreta de Saúde da Mulher, criado pela gestão 2015 a 

2018;

2.3. Saúde Móvel


2.3.1. Manter e fortalecer a Caravana do Povo, criada na gestão 2015 a 2018, para levar 
serviços públicos, especialmente de saúde, mais perto da população, na capital e no 
interior;


2.3.2. Aumentar o número de ambulâncias e garantir a presença na capital e nos 
municípios do interior e vilas mais populosas;


2.3.3. Apoio Integral ao SAMU;

2.4. Portadores de Necessidades Especiais


2.4.1. Fortalecer as ações do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps-AD, 
inaugurado pela gestão 2015 a 2018;


2.4.2. Fortalecer as ações do Centro de Atenção Psicossocial – Caps III, inaugurado pela 
gestão 2015 a 2018, para atendimento de pacientes com transtornos mentais;


2.4.3. Inauguração do CER IV, primeiro grande Centro de Atendimento a Pessoas com 
Todo Tipo de Deficiência, entre o Hospital de Clínicas e o Pronto Atendimento Cosme 
e Silva, no bairro Pintolândia. Os recursos foram assegurados pela gestão 2015 a 2018 
e a obra já está em andamento.  
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2.5. Prevenção

2.5.1. Ampliar as campanhas educativas e as ações de imunização e de Vigilância em 

Saúde, agindo de forma preventiva. 

2.5.2. Ampliar as ações do Programa de Qualidade de Vida do Servidor, criado na gestão 

2015 a 2018;

2.5.3. Ampliar as ações de campanhas educativas e de fiscalização de trânsito, para 

promover um transito mais seguro em Roraima;

2.6. Gestão da Saúde


2.6.1. Repactuação do Acordo Tripartite do SUS;

2.6.2. Regularização dos Repasses dos Recursos pactuados através dos programas do 

SUS; 

2.6.3. Ampliar parcerias com os municípios;

2.6.4. Modernização dos sistemas de compras e logística de distribuição de 

medicamentos;

2.6.5. Revisão e implantação de Planos de Cargos e Salários dos Profissionais da Área de 

Saúde

3. Segurança 

3.1. Equipamentos

3.1.1. Fortalecer o Protege Roraima, criado pela gestão 2015 a 2018, como maior 

Programa Integrado de Segurança Pública da história do Estado. Mais policiais, 
viaturas e armamentos em Ações Integradas de Inteligência, Policiamento Ostensivo, 
Repressão e Investigação, envolvendo Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de 
Trânsito, Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria de Trabalho e Bem Estar 
Social;


3.1.2. Continuar os investimentos de aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar, que 
teve melhoria de estruturação de viaturas e equipamentos na gestão 2015 a 2018.


3.2. Efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil

3.2.1. Continuidade do concurso público e posse dos aprovados para a Polícia Militar 

(edital já lançado, com provas agendadas para o dia 26 de agosto) e para a Polícia 
Civil;


3.2.2. Continuidade do Programa de Qualificação Profissional dos servidores da 
segurança; 


3.3. Sistema Penitenciário

3.3.1. Conclusão e inauguração do Novo Presídio de Segurança Máxima de Regime 

Fechado, cujas obras foram iniciadas pela gestão 2015 a 2018 e que começará a 
funcional até março de 2019. A unidade integrará o Complexo Penitenciário de Monte 
Cristo;


3.3.2. Continuidade e conclusão da reforma da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo;
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3.3.3. Realização de concurso público para a Secretaria de Justiça e Cidadania, 
ampliando o quantitativo de agentes penitenciários;


3.3.4. Continuidade do Programa de Ressocialização de Reeducandos do Sistema 
Prisional;


3.3.5. Programa de Tolerância Zero a Fugas com a continuidade da restauração e 
ampliação do Sistema Penitenciário;


3.3.6. Conclusão da obra de reforma, inauguração e reaparelhamento das unidades físicas 
do Centro Sócio Educativo (CSE);


3.4. Proteção à Mulher

3.4.1. Inaugurar a Casa da Mulher Brasileira com a oferta de diversos serviços de apoio e 

de proteção à mulher.

4. Assistência Social 

4.1. Programas de Transferência de Renda

4.1.1. Manter o pagamento em dia, promover reajuste no valor do benefício e ampliar a 

quantidade de beneficiários do Crédito do Povo, maior programa de transferência de 
renda de Roraima;


4.2. Serviços

4.2.1. Fortalecer e ampliar o Programa Rede Cidadania, criado na gestão 2015 a 2018, e 

que se consolida como maior e mais completo programa de atendimento ao cidadão e 
de promoção humana já visto em Roraima. São 5 eixos: Social, Segurança Alimentar, 
Emprego e Renda, Habitação e Esportes;


4.2.2. Aumentar o número de vagas no Rede Cidadania Melhor Idade, que já passou de 
320 usuários em 2014, para 900 em 2018, e aperfeiçoamento dos 31 serviços 
oferecidos, que incluem atendimentos de saúde, oficinas de artesanato, alfabetização, 
informática, atividades culturais e esportivas, entre outros;


4.2.3. Aumentar o número de vagas no Rede Cidadania Atenção Especial, que teve salto 
de qualidade dos serviços e de quantidade de usuários. Eram 628 em 2014 e 
atualmente já são 1.120 beneficiários.


5. Habitação 
5.1. Moradia


5.1.1. Consolidar projetos e iniciar obras do Programa Bem Morar, que visa garantir 
moradia digna às famílias de baixa renda;


5.1.2. Efetivação dos projetos, realização das obras e entrega de unidades habitacionais 
do Bem Morar Servidor, maior, mais moderno e abrangente Programa Habitacional 
realizado em Roraima. Já em 2019 serão contempladas 2.880 unidades, sendo 360 no 
bairro Pricumã, 480 no bairro Caranã, 840 no bairro Centenário e 1.200 no bairro 
Canarinho;
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5.2. Títulos de Terra

5.2.1. Fortalecer e agilizar os trabalhos do Programa Título Legal, criado na gestão 2015 a 

2018, e que se consolida como a maior política de titulação de terras já realizada em 
Roraima;


5.2.2. Dar continuidade à regularização fundiária urbana e à entrega de títulos definitivos 
aos moradores dos bairros de Boa Vista e dos municípios do interior, cujos imóveis 
estão sob domínio do Estado.   


6. Infraestrutura 
6.1. Energia


6.1.1. Avanços dos estudos, projetos e investimentos para Construção de Hidrelétrica, 
assim como foi investido na Usina de Jatapú, que pela primeira vez, após inauguração 
em 2018, funciona com suas quatro turbinas e com toda a sua capacidade de geração 
de energia;


6.1.2. Manter ações e articulação junto ao governo federal para construção da obra e 
interligação do Linhão de Tucuruí;


6.1.3. Continuidade dos estudos e efetivação de projetos para geração de energia limpa 
com a construção de usinas eólicas e solar, em parceria com a iniciativa privada; 


6.2. Saneamento

6.2.1. Conclusão da 4ta e 5ta etapa das obras de esgotamento sanitário em Boa Vista, em 

parceria com o governo federal;

6.2.2. Ampliar o acesso a água tratada e de qualidade em todos os municípios de 

Roraima.

6.3. Estradas


6.3.1. Manter e ampliar parceria com DNIT para restauração e manutenção das rodovias 
federais em Roraima, em especial as BRs 174 e 401, que possuem grandes extensões 
e fazem ligação ao Estado do Amazonas e as fronteiras internacionais com a Guiana e 
a Venezuela; 


6.3.2. Manter e ampliar parceria com DNIT para asfaltamento e manutenção da BR-432; 

6.3.3. Manter e ampliar parceria com o Denit para asfaltar a BR-202  e RR – 171. 

6.3.4. Manter e ampliar o trabalho das Patrulhas Mecanizadas para recuperação e 

manutenção das estradas vicinais; 

6.4. Pontes


6.4.1. Construir pontes de concreto na BR-210, que foi asfaltada pela gestão 2015 a 2018, 
consolidando esse importante eixo de produção com a facilitação do escoamento da 
produção, além de garantir maior segurança e conforto às pessoas que moram ou 
visitam a região Sul do Estado;


6.4.2. Manter e ampliar o trabalho de recuperação de pontes de madeira com padrão 
DNIT iniciado na gestão 2015 a 2018 e que já promoveu a recuperação de mais de 
200 pontes nos principais eixos de produção agropecuária de Roraima.
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7. Desenvolvimento econômico 
7.1. Planejamento


7.1.1. Conclusão e aprovação do Zoneamento Ecológico Econômico, que constitui o 
instrumento norteador para o planejamento geral do processo de uso e ocupação do 
solo, considerando as áreas de urbanização, produção, preservação e conservação do 
meio ambiente, terras indígenas, unidades de conservação e áreas militares, propondo 
diretrizes e ações específicas para cada área.


7.2. Agronegócio

7.2.1. Apoio ao Agronegócio, com incentivo e apoio técnico a empresas que queiram se 

instalar em Roraima, mediante estudo de potencialidade e viabilidade; 

7.2.2. Ampliar os incentivos e os investimentos à produção de grãos em larga escala, que 

triplicou a área plantada na gestão 2015 a 2018, alcançando resultados expressivos 
no aumento do PIB de Roraima;


7.2.3. Ampliar os estudos e os incentivos estratégicos aos produtores para que os 
produtos de origem animal e vegetal de Roraima, graça às conquistas de Livre da 
Febre Aftosa e de Livre da Mosca da Carambola, alcancem novos mercados 
consumidores, fazendo com que as exportações gerem riquezas, emprego e renda à 
população do Estado;   


7.2.4. Manter e ampliar o trabalho de Defesa Animal para garantir que Roraima mantenha 
o Status de Livre de Febre Aftosa com Vacinação, uma conquista histórica da gestão 
2015 a 2018, e alcance o Status de Livre da Febre Aftosa sem Vacinação;


7.2.5. Manter e ampliar o trabalho de Defesa Vegetal para garantir que Roraima mantenha 
o Status de Livre de Doenças como a Mosca da Carambola, uma conquista 
importante da gestão de 2015 a 2018;


7.3. Agricultura Familiar

7.3.1. Ampliar os incentivos e os investimentos à Agricultura Familiar, como mecanismo de 

aumento de produção, inclusão social e geração de renda;

7.3.2. Fortalecer e ampliar a assistência técnica aos agricultores familiares e suas 

organizações para o desenvolvimento e adaptação de tecnologias de produção e 
otimização do uso e manejo dos recursos naturais; 


7.3.3. Ampliar a Política de Assentamento Rural, de forma mansa e pacífica, iniciada na 
gestão 2015 a 2018, para atender pequenos produtores, regularizar propriedades e 
incentivar o aumento da produção;


7.3.4. Criar novos polos de produção, a exemplo dos polos de Normandia, Passarão e Vila 
São Silvestre, implementados na gestão 2015 a 2018, para fomentar a geração de 
emprego e renda através da agricultura familiar; 


7.4. Comunidades indígenas

7.4.1.Fortalecimento das ações em andamento para o desenvolvimento integrado e 

sustentável das comunidades indígenas, através da assistência técnica, do 
fornecimento de insumos e implementos agrícolas, da ampliação do projeto de 
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produção de sementes tradicionais, do apóio à bovinoculutura e piscicultura, dos 
investimentos em infraestrutura de transportes para o escoamento e do apóio à 
comercialização da produção.


7.4.2. Apoio às mulheres indígenas para geração de emprego e renda 

7.4.3. Apoio ao etnoturismo, artesanato, culinária e resgate e fortalecimento da cultura 

indígena

7.4.4. Apoio e assistência ao desenvolvimento das comunidades na discussão das suas 

necessidades específicas e diálogo com o poder publico através da Secretaria do 
Índio e das suas entidades representativas. 


7.5. Indústria

7.5.1. Reestruturação do Distrito Industrial Aquilino da Mota Duarte e parceria com o 

Sistema S, para alavancar a produção industrial, comercial e de prestação de serviços, 
gerando mais oportunidade de emprego e renda;


7.6. Comércio

7.6.1. Manter a atuação junto ao Governo Federal para a criação e implantação do porto 

seco de Boa Vista e Bonfim para o efetivo funcionamento da Área de Livre Comércio; 

7.7. Turismo


7.7.1. Continuidade da implantação das Estâncias Turísticas em Roraima, como a 
Estância Turística da Serra do Tepequém, criada pela gestão 2015 a 2018 e já com 
projetos de construção do Mirante do Paiva e do Pórtico do Tepequém aprovados 
pelo Ministério do Turismo, fortalecendo o turismo em um dos polos de maior 
potencial turístico de Roraima;


7.7.2. Incentivo à prática do Turismo Ecológico em localidades públicas e em 
propriedades particulares que tenham potencial turístico, como instrumento de 
geração de emprego e renda;


7.7.3. Revitalização dos parques aquáticos e administração em parceria com entidades 
sem fins lucrativos voltadas para o esporte e lazer.


7.7.4. Continuidade do Projeto de Revitalização do Parque Anauá e seus equipamentos, 
iniciado pela gestão 2015 a 2018, e que já contribuiu para torná-lo novamente um dos 
principais pontos de lazer de Roraima;


7.7.5. Realização de eventos tradicionais, reativados pela gestão 2015 a 2018, como o 
Arraial do Anauá e a Expoferr.


7.8. Emprego

7.8.1. Geração de 7.000 postos de trabalho diretos e indiretos através da realização de 

todas as obras de infraestrutura contidas neste plano de governo;

7.8.2. Fortalecer e ampliar o Projeto RR Jovem, criado pela gestão 2015 a 2018, com 

oferta estágio remunerado destinado a estudantes do Ensino Médio de Escolas da 
Rede Estadual, para que recebam orientação profissional e tenham a oportunidade de 
vivenciar a rotina de ambiente de trabalho em instituições públicas do Estado;


Plano de Governo Coligação Na Luta Por Roraima 11 �13



7.8.3. Fortalecer e ampliar o Projeto de Clube de Mães, criado pela gestão 2015 a 2018, 
promovendo a capacitação e geração de renda para mulheres, com unidades na 
capital e no interior;


7.8.4. Fortalecimento do fomento ao artesanato e à culinária indígena.

7.8.5. Manter a Política de Incentivo à Contratação de Pessoas Portadoras de Deficiência, 

mediante usufruto do Projeto Nacional de Incentivo a aprendizagem de pessoas com 
deficiência;


7.9. Incentivos Fiscais e Crédito

7.9.1. Incentivo fiscal na aquisição de insumos e equipamentos, através da Lei 215, 

reeditada pela gestão 2015 a 2018; 

7.9.2. Ampliar a oferta de crédito através da agência Desenvolve Roraima resgatada na 

gestão 2015-2018.

7.9.3. Fortalecer e ampliar o Programa Balcão de Ferramentas, criado pela gestão 2015 a 

2018, e que estimula o empreendedorismo, com linhas de crédito a pequenas 
empresas e pessoas físicas, para investimentos em equipamentos, promovendo 
inclusão social e geração de emprego e renda.


8. Cultura 
8.1. Ampliar a participação das entidades culturais na definição de ações e políticas de 

incentivo à cultura;

8.2. Ampliar o apoio às entidades culturais e aos artistas locais.


9. Administração pública 
9.1. Servidores


9.1.1. Fortalecer a Política de Valorização dos Servidores Públicos Estaduais;

9.1.2. Continuidade da revisão e aperfeiçoamento dos Planos de Cargos,  Carreira e 

Remuneração (PCCR) 

9.1.3.Realização de Concursos Púbicos para atender a crescente demanda de prestação 

de serviços à população;

9.1.4. Manter diálogo com as entidades representativas dos servidores públicos 

estaduais.

9.2. Secretarias


9.2.1. Criação da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres.
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