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ELE FEZ, ELE FAZ. EU QUERO MAIS! 

 
 
 
EU QUERO MAIS SAÚDE! 
 
 

1. Concluir as obras do LAFRON (LABORATÓRIO DE FRONTEIRA), em 
Pacaraima 

 
2. NOVO COSME E SILVA – Nova estrutura que ampliará os serviços 

oferecidos  
 

3. CRIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMA – Unidade especializada no 
atendimento de pacientes vítimas de acidentes 

 
4. CRIAÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE – Criação do centro 

especializado em atendimento ao paciente com doença renal crônica 
 

5. Conclusão da construção do CENTRO DE RADIOTERAPIA, evitando 
que mais pessoas doentes tenham que sair do Estado para se tratar.  

 
6. Construir a primeira CIDADE TERAPÊUTICA INTELIGENTE, para 

institucionalização de pessoas com dependência química; 
 

7. CRIAR A CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DE RORAIMA – para o tratamento 
de pessoas com doenças mentais, depressão, ansiedade e outros 
transtornos psicossomáticos.  
 
 

 
EU QUERO MAIS EDUCAÇÃO! 
 

1. Realizar concurso público para cargos técnicos, conforme aprovação do 
PCCR 

 
2. Realizar concurso público para professor de educação básica indígena e 

não-indígena 
 

3. Fortalecer o ensino com tecnologias educacionais  
 

4. Ampliar o projeto de revitalização, reforma e construção de escolas na 
capital, interior e comunidades indígenas 
 

5. Fortalecer a política estadual por meio do Regime de Colaboração entre 
Estado e municípios 
 
 



6. Criar e desenvolver programa de estímulo ao desenvolvimento de 
competências socioemocionais para os profissionais da educação 
 

7.  Construção de um modelo padrão para escolas indígenas 
 

8.  Implementar o ensino médio com cursos técnicos voltados para as áreas 
de produção, conforme aptidão das comunidades indígenas 
 

9.  Fortalecer cursos profissionalizantes em nível médio, voltados para a 
aptidão econômica de cada município 
 

10.  Ampliar o número de escolas militarizadas em todo o Estado 
 

11.  Distribuição gratuita dos uniformes para todos os alunos da rede estadual 
inclusive dos colégios militarizados 
 
 

 
EU QUERO MAIS SEGURANÇA! 
 
 

1. Intensificar e fortalecer ações de combate ao crime organizado 
 
2. Modernizar as estruturas periciais e a informatização da cadeia de 

custódia de provas e laudos 
 

3. Implementar o Programa Pró-mulher promovendo parceria com as 
esferas federal e municipal  

 
4. Ampliar a Rede Digital de Comunicação das forças de segurança 

 
5. Implementar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) 

concentrando os serviços 190, 192, 193 e 197,  
 
 
 
BOMBEIROS 
 

1. Ampliação da cobertura e o portfólio de serviços prestados pela 
corporação 
 

2. Modernizar a rede de hidrantes das sedes municipais que disponibilizam 
o serviço do Corpo de Bombeiros Militar 

 
3. Ampliar e renovar a frota de viaturas da corporação. 

 
4. Reestruturação e reequipamento do Centro de Saúde Bombeiro Militar,  

 
 
 



POLÍCIA CIVIL 
 
 

1. Reduzir as atividades do crime organizado por meio do combate às 
facções criminosas e da redução do tráfico de drogas. (PNSP); 
 

2. Promover a elaboração e a difusão de Procedimentos Operacionais 
Padrão e Adesão ao Plano Tático de Combate a Crimes Cibernéticos de 
Nível Nacional  

 
3. Criação de Departamento para repressão ao Crime Organizado e Tráfico 

de Drogas que integre as unidades especializadas - DRE, NI, DGH, 
DRACO, DECOR. LOGÍSTICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA; 

 
4. Investimento em Softwares e equipamentos de investigação, mineração 

e análise de dados. Aquisição de ferramentas de inteligência;  
 

5. Promover a capacitação profissional contínua dos agentes de segurança 
pública em parceria com instituições de ensino superior e cooperações 
técnicas; 
 

6. Exames periódicos para aferição da saúde física e psicológica dos 
servidores;  
 

7. Valorização financeira por qualificação profissional;  
 

8. Fortalecer os mecanismos de proteção dos profissionais de segurança 
pública  

 
 
POLÍCIA MILITAR 
 

1. Reestruturação da Cavalaria da Polícia Militar, para o fortalecimento do 
programa de equoterapia, em parceria com a SEED 

 
2. Ampliação e restruturação do Programa Polícia na Rua  

 
 
 
POLÍCIA PENAL 
 

1. Aumento do número de vagas no Sistema Prisional, diminuindo ou 
mesmo zerando o déficit carcerário 

 
2. Regulamentação da Polícia Penal e reestruturação do plano de cargos e 

salários 
 

3. Criação da ESCOLA PENITENCIÁRIA, visando a capacitação continuada 
dos policiais penais, contribuindo para a valorização da carreira 

 



4. Restruturação da Inteligência Penitenciária, com a criação de núcleos de 
inteligência em cada Unidade Prisional 

 
5. Criação de uma Unidade de Ressocialização dos Internos, com 

capacidade para cerca de 400 internos 
 

6. Investimento na modernização e aparelhamento de todos os 
Estabelecimentos Prisionais, incluindo o videomonitoramento 

 
 
DETRAN 
 
 

1. Ampliar e melhorar a capacidade de atendimento das agências do Detran 
 

2. Criar o programa Motociclista Legal, ministrando gratuitamente o curso 
especializado de Motofrentista e Mototaxista 

 
3. Criar a Escola Pública de Trânsito aos moldes dos Detrans de SP, RS e 

MT.  
 

4. Ampliar o projeto de educação de trânsito nas escolas da rede estadual 
 

5. Ampliar o programa CNH cidadã  
 

6. Construção do novo prédio administrativo do Detran 
 
 

 
EU QUERO MAIS BEM-ESTAR SOCIAL! 
 

1. Ampliar o programa estadual de transferência de renda Cesta da Família,  
 

2. Estabelecer parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para ampliar 
as possibilidades de acesso ao ensino técnico/profissionalizante, superior 
e mercado de trabalho, sobretudo para jovens em situação de 
vulnerabilidade social; 

 
3. Promover a FEIRA DO JOVEM EMPREENDEDOR e FEIRA DO 

PRIMEIRO EMPREGO; 
 

4. Criar Projeto de Lei que institui o Programa Bolsa Atleta Estadual;  
 

5. Criar o Centro Estadual de Formação de Esporte de Alto Rendimento, 
para atletas e paratletas; 

 
6. Criar Projeto de Lei, intitulado “Avança Esporte”, com a finalidade de 

fortalecer financeiramente as entidades de administração esportiva sem 
fins lucrativos; 

 



7. Fortalecer a política de saúde da mulher, através da saúde itinerante  
 

8. Criar mais uma unidade do SINE/RR na Zona Oeste de Boa Vista e em 
municípios do Estado. 

 
9.  Ampliar o projeto de empreendedorismo em diversas áreas de atuação  

 
10.  Ampliar e fortalecer o programa Colo de Mãe 

 
11.  Ampliar e fortalecer as ações do Centro de Atendimento Social Vila 

Jardim com objetivo de atender a população carente local. 
 

12.  Ampliar a oferta de linhas de microcrédito  
 

13.  Realizar o 1º Salão de Artesanato Raízes Amazônicas 
 

14.  Promover cursos profissionalizantes por meio de plataformas digitais 
públicas e de parceiros 
 

15. Criação de programa de estágio remunerado para alunos do Ensino 
Médio 
 

16.  Ampliação do programa de casas populares 
 
 

 
EU QUERO MAIS CULTURA!  
 

1. Implantação do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de 
Roraima 

 
2. Ampliar os investimentos no Turismo e nas ações culturais. 

 
3. Construção do Quadrilhódromo 

 
 

 
 
EU QUERO MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA! 
 
 

1. Novas rotinas de registro e coleta de informações sobre as 
ações/projetos/programas institucionais em execução para disponibilizar 
informações gerenciais e subsidiar a tomada de decisão da gestão; 

 
2. Execução do Plano de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento para 

servidores e gestores;  
 

 



3. Implantar Sistema de Informação Gerenciais, integrando as ações do 
Governo 

 
4. Realizar a reestruturação e expansão do anel de fibra óptica do Governo 

do Estado de Roraima 
 

5. Revisão e realização de concurso público para o Quadro geral com 
criação de novos cargos específicos principalmente nas áreas de 
tecnologia e Inovação e gestão de pessoas. 

 
6. Implantação do novo plano habitacional voltado para o servidor público 

concursado. 
 

7. Continuidade do processo de modernização tributária 
 
8. Implantação do Programa de aproveitamento dos bens imóveis do Estado 

de Roraima 
 

 
 
 
EU QUERO MAIS DESENVOLVIMENTO! 
 

 
1. Fortalecer a agricultura familiar, por meio da atuação do IATER, 

direcionando sua atuação conforme o Zoneamento Ecológico Econômico 
e as culturas prioritárias do Estado. 

 
 

2. Realização do Concurso para extensionistas, aumentando o contingente 
nas CPR’s Para zootecnia, veterinário e agrônomo. 

 
3. Apoiar e fomentar a apicultura incentivando a produção, implantação e 

processamento de Mel e derivados;  
 

4. Incentivo da regularização ambiental das propriedades rurais; 
 

5. Transferência de tecnologia, capacitação e assistência técnica voltada a 
produção sustentável; 

 
6. Estímulo à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico da pecuária 

de corte e leiteira;  
 

7. Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Agroindustrialização;  
 

8. Implementação do sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica por 
aplicativo; 

 
9. Fortalecimento das políticas de fomento do setor rural; 

 



10. Modernização tecnológica do IATER 
 

11. Desburocratização entre os órgãos participantes e ampliação da Lei 215  
 

12. Execução do Programa Fomenta Rural;  
 

13. Implementação de financiamento das propriedades rurais por meio da 
criação de linhas de crédito específicas com recursos do FUNDER para 
atividades agropecuárias.  

 
14. Incentivo ao financiamento de arranjos produtivos agropecuários no 

Estado com linha de crédito diferenciadas para projetos de irrigação;  
 

15. Apoiar a Agricultura Familiar e Indígena com Patrulhas Mecanizadas e 
Assistência Técnica; 

 
16. Apoiar a com aquisição de caminhões para escoamento da produção para 

as feiras; 
 

17. Criar Cinturões verdes nos municípios, fortalecendo os pequenos 
agricultores e incentivando a produção saudável. 

 
18. Programa para Infraestrutura, modernização e segurança no Distrito 

Industrial, Governador Aquilino Mota Duarte. 
 

19. Criação do Programa de valorização e fortalecimento da comercialização 
de Produtos roraimenses. 

 
20. Criação do Centro de Inovação Agrotec, com o objetivo de 

desenvolvimento de startups, com programa estadual de subvenção 
financeira. 

 
21. Criação da Central Estadual de Abastecimento, CEASA  

 
22. Emitir 7 mil títulos definitivos urbanos e 5 mil rurais 

 
23. Criação do Hospital Público Veterinário de Roraima 

 
 
 
 
EU QUERO MAIS INFRAESTRUTURA! 
 
 

1. Continuar o programa de recuperação e manutenção de estradas vicinais, 
recuperando mais 4.000 km e substituir as pequenas pontes de madeira 
por galerias; 
 

2. Construir mais de 100 pontes mistas (aço/concreto).  
 



3. Asfaltar 300 km de estradas vicinais nos próximos 4 anos e concluir os 
250 já iniciados; 
 

4. Construir aeródromos (pequenos aeroportos) em vários municípios, 
inclusive no Baixo Rio Branco, Uiramutã e Rorainópolis; 
 

5. Drenar, asfaltar e urbanizar as vilas dos municípios de Roraima; 
 

6. Levar iluminação de led em todos os municípios do Estado. O estado já 
iniciou este trabalho em várias vilas e sedes dos municípios; 
 

7. Dar continuidade ao programa de reformas de todas as 380 escolas da 
rede estadual de ensino. O Estado iniciou a reforma de 125 e já entregou 
mais de 40.  
 

8. Construir campos de futebol com arquibancada em todos os municípios 
de Roraima; 
 

9. Construção de prédios públicos para sede de secretarias que ainda estão 
instaladas em prédios alugados;  
 

10. Construir o novo prédio da Secretária de Saúde (CASA – CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA), modernizando todo o 
atendimento, integrando o HGR com o centro administrativo.   
 

11. Construção da sede da Diretoria de Logística (DLOG) – Boa Vista; \ 
 

12. Construção da sede do 3º Pelotão Bombeiro Militar - Boa Vista; 
 

13. Reforma do Quartel do Comando Geral - Boa Vista; (gestão) ou SEINF 
 

14. Construção do Complexo de Perícia Forense (Identificação, Criminalística 
e Instituto Médico Legal); 
 

15. Reconstruir o Museu Integrado do Estado de Roraima. 
 

 
 
EU QUERO MAIS CUIDADO COM OS POVOS INDÍGENAS! 
 
 

1. Fomentar projetos de horticultura  
 

2. Implantação de cursos técnicos de acordo com as vocações regionais. 
 

3. Desenvolver programa de captação de água para garantir o fornecimento 
de água potável e para atividades produtivas. 

 
4. Criar programa de energia alternativa estadual  

 



5. Garantir a acessibilidade e inclusão digital aos povos indígenas  
 

6. Garantir a mobilidade com estrutura terrestre e fluvial aos povos indígenas  
 

7. Estimular a atividade produtiva da piscicultura 
 

8. Fortalecimento das atividades produtivas artesanal, agropecuária, 
florestal e extrativista  

 
9. Organizar e dinamizar a cadeia produtiva Avícola de corte e postura,  

 
10. Fortalecer a cadeia produtiva da bovinocultura 

 
11. Assegurar a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural 

de qualidade  
 

12. Incentivar o fortalecimento da atividade de mandiocultura mecanizada em 
grande escala 

 
13. Apoiar a elaboração e implementar os Planos de Gestão Territorial e 

ambiental das Terras Indígenas - PGTA 
 

14. Incentivar a produção de mudas de plantas de espécies florestais e 
frutíferas para fins de reflorestamento e criação de banco de sementes  

 
15. Apoio às iniciativas locais empreendedoras com oferta de oficinas, cursos, 

elaboração e gestão de projetos 


