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Mandato de Ângela Portela
teve saldo muito positivo em 2013

Além de atuar como membro da Mesa Diretora do Senado, a parlamentar defendeu
pleitos de interesse de Roraima e do Brasil

Ao presidir a Mesa do Senado Federal, Ângela Portela auxilia os colegas Humberto Costa (PT/PE) e Paulo Davim (PV/RN), em discussões e decisões.

Um saldo positivo. É o que
mostra o balanço da atuação
da senadora Ângela Portela
em seu terceiro ano de mandato. Esta Edição Retrospectiva
revela como as ações políticas da
parlamentar no Senado Federal
repercutiram diretamente na vida
das pessoas este ano, no país e em
Roraima.

Entre as ações estão a atuação
da parlamentar em comissões do
Senado, apresentando projetos
que foram aprovados; na tribuna
fazendo pronunciamentos; participando de audiências em órgãos
federais; e comandando debates
sobre as possíveis fontes de financiamento para a educação brasileira. Estes debates se deram em

audiências públicas, realizadas pela
Comissão Temporária, presidida por
Ângela Portela.
As visitas de ministros ao Estado de
Roraima, com anúncios de liberação
de verbas para setores importantes,
também se deveram a articulações
da senadora em Brasília. Para 2014,
as perspectivas são as melhores.
Confira às páginas 2, 3 e 4.
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Olá, amigas
e amigos,
Ângela Portela

O terceiro ano de nossa atuação
no Senado Federal mostra um
saldo muito positivo. Começamos 2013 com o desafio de atuar na Mesa Diretora do Senado, como Segunda-Secretária.
No Parlamento, além de dirigir sessões ordinárias e extraordinárias e acompanhar as ações
legislativas da Mesa Diretora, participei de trabalhos das
comissões, apresentando pareceres a projetos de lei, que foram
aprovados, e acompanhei a elaboração do Relatório Final da
CPMI da Violência contra a
Mulher, que denuncia a omissão do Poder Público diante da
violência sexista no país, inclusive em Roraima.
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Expediente

Presidi a Comissão Temporária
que, no início do próximo ano
legislativo deverá apresentar
formas de financiamento para
a educação brasileira.

Busquei dar visibilidade aos
pleitos que são de interesse da
população de Roraima. Entre
estes estão: a PEC 111, e a
assistência médica aos servidores públicos federais, conseguida por meio de convênio com
a GEAP, que agora inclui os
servidores públicos federais dos
extintos Territórios de RR, AP
e RO.
No Estado, além de cumprir
extensa agenda, articulei a ida
de autoridades.
Este ano, três ministros - Marta
Suplicy, Aloízio Mercadante e
Eleonora Menicucci – e técnicos
do Governo Federal estiveram
em Roraima, anunciando liberação de recursos para atender
às necessidades estruturais do
Estado e entregar equipamentos destinados à promoção do
desenvolvimento de nossa economia.

Este ano, graças à ação do
mandato, 14 dos 15 municípios roraimenses receberam do
Governo Federal motoniveladoras, destinadas a construir e
manter as estradas vicinais que
ligam a área urbana às zonas
rurais do Estado, beneficiando quase oito mil agricultores
familiares.
Este ano, destinamos mais R$ 4
milhões para as obras do Teatro Municipal de Boa Vista,
uma ação de nosso mandato
de deputada federal. Também
terminamos 2013 felizes, com
a conquista de mais uma escola técnica federal, o campus de
Bonfim.
Para 2014, as perspectivas são
as melhores e nos manteremos
pautados pelas demandas da
população de Roraima.

Ângela Portela
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Ângela Portela preside Mesa
durante debates no plenário

Ângela Portela no comando da sessão ordinária

Eleita em fevereiro de 2013, por indicação do PT, para compor
a Mesa Diretora do Senado Federal como segunda-secretária,
a senadora Ângela Portela (PT/RR) comandou, durante este
ano, diversas sessões ordinárias e extraordinárias e participou de decisões legislativas. Sua atuação parlamentar tem
sido motivo de elogios pelos colegas de plenário.

Senadora comanda debates sobre verbas para a educação

Ângela Portela preside a CTEDUC na Audiência Pública que reuniu especialistas

A senadora Ângela Portela preside
a Comissão Especial Destinada a
Debater e Propor Soluções para o Financiamento da Educação no Brasil
(CTEDUC), criada pela Casa de Leis
para indicar caminhos que viabilizem
a alocação de mais recursos para o
sistema educacional brasileiro. Composta de 10 senadores, a CTEDUC já
debateu, em duas audiências públicas
realizadas, vários problemas, enfrentados todos os dias pelos profissionais
de educação.

Senadora brigou por melhoria nos serviços de banda larga
em Roraima
Em 2013, Ângela Portela participou ativamente de debates sobre a expansão da banda larga no país, denunciando a má prestação dos serviços das operadoras de telefonia. Única operadora que atua no Estado,
a Oi foi frequentemente questionada pela senadora,
que cobra melhorias nos serviços.
3

Informativo da Senadora Ângela Portela | dezembro | 2013

Ministros visitam Roraima e anunciam recursos

Em 2013, três ministros – Marta Suplicy, Eleonora Menicucci e Aloízio Mercadante – que comandam áreas importantes – Educação, Cultura e Política para as Mulheres – na esfera federal, visitaram Roraima e anunciaram
benefícios diretos para a população do Estado.
CULTURA

Em atendimento ao pedido feito pela
senadora Ângela Portela, a ministra
da Cultura, Marta Suplicy, lançou em
agosto, em Boa Vista, o Edital Amazônia Cultural, destinando R$ 5 milhões
para a produção cultural da região
Norte. Oriundos do Fundo Nacional
da Cultura, os recursos fazem parte
de uma política pública do governo da

presidenta Dilma Rousseff, para promover a produção cultural da região.
O anúncio serviu de incentivo para os
artistas, produtores e especialistas locais. De acordo com seus eixos, cada
projeto deverá ser orçado entre em R$
80 mil e R$ 120 mil.

EDUCAÇÃO E MORADIA

Representando a presidenta Dilma
Rousseff, o ministro da Educação,
Aloízio Mercadante, cumpriu, em
Boa Vista, uma agenda oficial pesada: assinou Termos de Compromisso
para a construção de creches no município de Boa Vista e participou da
solenidade de inauguração do Residencial Pérolas do Rio Branco III e IV –
COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
O anúncio de construção da Casa da Com investimento médio de R$ 4 milhões,
Mulher Brasileira foi feito pela ministra a Casa da Mulher Brasileira, a ser consEleonora Menicucci, de Políticas para truída em 2014, já tem terreno reservado
as Mulheres, em outubro, quando visi- e vai concentrar serviços de proteção às
vítimas da violência doméstica e sexual.
tou Boa Vista, a capital que ocupa a 18ª
São serviços de segurança, justiça, saúposição em números de assassinatos de
de, assistência, acolhimento e orientação
mulheres no país, conforme o Mapa da
para trabalho às vítimas da violência.
Violência 2012.

Modelo da Casa da
Mulher Brasileira, a
ser construída em
Boa Vista.
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que entregou 450 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha
Vida, beneficiando mais de 1.200
pessoas. Mercadante participou, ainda, da cerimônia de formatura de 900
alunos do Pronatec e da inauguração
do Centro Amazônico de Fronteiras da
Universidade Federal de Roraima.

Junto à ministra, a senadora pediu pelas
mulheres de Roraima
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Relatório mostra que Governo se omite diante
da violência
Em 2013, a opinião pública nacional tomou conhecimento do
Relatório Final da CPMI da Violência Contra a Mulher, que revelou uma omissão sem precedentes do Poder Público de Roraima,
diante da violência doméstica e
sexual, existente no Estado.
Esta omissão foi detectada na
diligência que a Comissão fez
em Boa Vista, no final de 2012,
atendendo solicitação feita pela
senadora Ângela Portela.

Integrante da CPMI que investi- nadora Ângela Portela acompaNa capital, a Comissão fez dili- gou a omissão do poder público nhou toda a diligência feita pela
gências na DEAM, no CHAME e diante dos crimes de violência comissão em Boa Vista.
doméstica e sexual no país, a seno Juizado Especial.
Agricultura familiar

Roraima recebeu
14 motoniveladoras este ano
Roraima recebeu do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) 14 motoniveladoras, destinadas a construir
e manter em boas condições as
estradas vicinais que ligam a área
urbana às zonas rurais.

Prefeitos de Roraima que receberam a máquina agradecem ação da senadora

(PAC 2), que foram adquiridos
pelo MDA, por meio de investimento de R$ 4,0 milhões e que
irão beneficiar quase oito mil
agricultores familiares, alcançanSão equipamentos do Programa do, indiretamente, mais de 80 mil
de Aceleração do Crescimento habitantes.

Este ano, o Governo Federal entregou uma máquina motoniveladora para 14 dos 15 municípios
do Estado.

Os municípios que receberam
as motoniveladoras foram: Alto
Alegre, Amajari, Cantá, Caroebe,
Caracaraí, Mucajai, Pacaraima,
São Luiz, Rorainópolis, São João
da Baliza, Uiramutã, Iracema,
Bonfim e Normandia.
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REIVINDICAÇÕES

Um ano de lutas pelos servidores federais
O ano de 2013 foi de muita luta. Mas, também, de conquistas. A senadora Ângela Portela ampliou
a pauta apresentada ao Governo Federal, com pleitos dos servidores públicos federais de Roraima
e outros Estados da região Norte.
O pagamento judicial do
retroativo da GEAD para
os professores, um direito defendido pela deputada federal
Dalva Figueiredo (PT/AP), contou
com o reforço da senadora Ângela
Portela. Em reunião com técnicos da
AGU e dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento, ela argumentou que todos os professores, independentemente de titulação superior, têm direito a essa gratificação.

Coordenação
A Senadora apresentou, e obteve êxito, o
pedido de criação de uma coordenação
específica no Ministério do Planejamento,
para tratar de assuntos relacionados aos
extintos Territórios.
Em fase de estruturação, com a lotação
de servidores e espaço físico, brevemente esta coordenação estará em funcionamento.

Senadora reúne-se com servidores

A Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 111,
de 2011, de autoria da
deputada federal Dalva Figueiredo
(PT/AP), virou bandeira número 1
do mandato de Ângela Portela. Juntamente com a deputada federal
Dalva Figueiredo, a senadora buscou
firmar acordo com todos os partidos

aliados ao Governo Federal para votar
esta PEC, em segundo turno, logo no
início de 2014.

Todos os servidores públicos
federais, inclusive os dos exTerritórios de RR, AP e RO,
poderão usufruir de assistência médica.
Graças a uma articulação da senadora
Ângela Portela, a GEAP, fundação com a
qual o Governo Federal estabeleceu convênio para a assistência médica, atenderá
todos os servidores que ingressarem nesse Plano de Saúde.

Em defesa do pleito, a senadora teve
audiência com presidentes das duas
Casas Legislativas, líderes de partidos
da base aliada ao Governo Federal,
ministros do Planejamento e da Justiça e reuniu-se com dirigentes sindicais.

Outros pleitos apresentados pela senadora
ao Governo Federal são: extensão do plano
de saúde para todos os servidores, policiais e
bombeiros militares; carteira funcional para os policiais civis; processos de enquadramento; progressão funcional; reintegração, redistribuição; pagamento da gratificação de desempenho do PGPE; exercícios anteriores e, ainda, acompanhou a tramitação de processos na
Justiça Federal em Brasília.
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Na reunião, senadora defende pleito

O convênio foi publicado em outubro, no
Diário Oficial da União. Um dia antes,
a senadora havia solicitado aos diretores
da fundação que os policiais e bombeiros
militares dos ex-territórios do AP, RO e RR
fossem incluídos entre os servidores federais de todo o país, que passaram a ter
direito a assistência médica. O pleito está
sob análise.
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Aprovado projeto que trata de saúde do homem

O Brasil pode ter uma política voltada à Ministério da Saúde. “Com a aprovasaúde masculina como política de Esta- ção desse projeto, que já foi encamido. Projeto de lei de aunhando à Câmara dos
toria da senadora ÂngeDeputados, de onde
Este projeto de lei está
la Portela que cria uma
seguirá para sanção
entre as 24 proposições
política para a saúde do
presidencial, passarede Ângela Portela que
homem foi aprovado
mos a ter uma ação
avançaram em sua
em caráter terminativo
de Estado permanenna Comissão de Assun- tramitação no Senado,
te e com campos de
no decorrer de 2013
tos Sociais (CAS) do
atuação definidos, inSenado. Hoje, essa políclusive na prevenção”,
tica existe apenas como
iniciativa de caráter administrativo do explica a senadora.

Senadora também teve
seus pareceres aprovados
Em 2013, a senadora também foi autora
de 88 pareceres sobre as mais variadas
iniciativas de caráter legislativo, de autoria
do Executivo ou de outros parlamentares.
Em todos os casos procurou aperfeiçoar as
propostas. Na lista desses pareceres estão
substitutivos importantes, como o que
manda antecipar a entrega de listas de
material escolar, o que combate o excesso
de peso das mochilas levadas pelos estudantes, o que prevê medidas de segurança para evitar incêndios e outros acidentes
em bares, boates e restaurantes – como o
caso da boate Kiss, de Santa Maria – ou
a emenda constitucional que determina
urgência para projetos de lei de iniciativa popular. Ao final do ano, entrou em
pauta o parecer de Ângela que, por meio
de emenda, determina o custeio, por um
fundo federal, das despesas para obtenção de carteira de motorista, para quem
tem renda familiar de até três salários mínimos. Veja os projetos no quadro.

Projetos Relatados
Ano | 2010

PLS 304

Estabelece, no âmbito do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior, atendimento prioritário a estudantes afastados do convívio familiar,
nas situações que especifica
Aprovado no Senado, enviado à Câmara
Ano | 2011

PLS 67

Regulamenta o exercício das profissões
de transcritor e de revisor de textos
em braile
Aprovado no Senado, enviado à Câmara
Ano | 2012

PLS 126

Obriga a avaliação, acreditação e certificação da qualidade dos hospitais
Aprovado no Senado, enviado à Câmara
Ano | 2012

PLS 294

Trata da execução de ações voltadas
para a promoção da alimentação
saudável
Aprovado no Senado, enviado à Câmara
Ano | 2013

PLC 3

Dispõe sobre o atendimento obrigatório
e integral de pessoas em situação de
violência sexual
Transformado em lei

Este projeto de lei está entre as 24 proposições de Ângela Portela que avançaram em sua tramitação no Senado, no
decorrer de 2013. Outros dois projetos
de Ângela que foram aprovados pelo
Senado merecem destaque. Um deles
é o determina que as creches e escolas
de educação infantil funcionarão inclusive nos períodos de férias, garantindo
todos os direitos – como remuneração
adicional e manutenção do horário de
trabalho – dos professores e demais
profissionais da rede de ensino. Outro é o que estabelece a aplicação de
protocolo a todos os recém-nascidos
para detecção precoce de riscos para
o desenvolvimento psíquico da criança.
Já em dezembro, foi aprovado o projeto de Ângela que coíbe os abusos das
empresas aéreas em manipulação de
linhas e cancelamento de voos.

Projetos Aprovados
Ano | 2011

PLS 451

Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para tornar obrigatória
a adoção, pelo SUS, de protocolo que
estabeleça padrões para avaliação de
riscos ao desenvolvimento píquico de
crianças
Aprovado no Senado, enviado à Câmara
PLS 510
Ano | 2011
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação para dispor sobre o funcionamento de estabelecimentos públicos
de educação infantil durante as férias
escolares
Aprovado no Senado, enviado à Câmara
Ano | 2011

PLS 78

Dispõe sobre o apoio às pessoas com
deficiência
Aprovado no CDR e pronto para pauta
na CDH
Ano | 2012

PLS 247

Institui medidas destinadas à prevenção
do uso inadequado de psicofármacos em
crianças e adolescentes
Aprovado no CAS e pronto para pauta
na CDH
Ano | 2013

PLS 241

Institui a Política de Atenção Integral à
Saúde do Homem
Aprovado no Senado, enviado à Câmara
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MÍDIAS SOCIAIS

Facebook de Ângela Portela gera ações para o mandato
A interatividade no mandato da sena- guem, para conhecimento, apenas
dora Ângela Portela vem auxiliando as algumas. Veja no facebook da senadora
ações parlamentares, notadamente, no todas as opiniões sobre sua atuação.
que concerne aos interesses de segmentos de Roraima.
As opiniões são tantas que fica difícil
escolher as que poderiam estar nesta edição retrospectiva de 2013. Se-

www.facebook.com/angelaportelasenadora

Ângela Portela está sempre atuando

Lenilda Magalhaes:

Gisele Prado:
“É isso aí nossa senadora. Nos 4
cantos de Roraima.”
24 de novembro às 12:51

"Gente que faz e mostra a que veio...
Acreditamos na pessoa que és...
Parabéns Senadora Ângela Portela.”
21 de novembro às 12:17

Mara Lúcia:

Antonia Pedrosa Vieira:

“ESSA MULHER VAI LONGE. CONTINUE ASSIM TRABALHANDO. SÃO
PESSOAS ASSIM QUE PRECISAMOS.”
19 de novembro às 00:55

“Parabéns Senadora Ângela Portela.
Vc é uma pessoa que sempre esteve
preocupada e lutando pelos direitos
de todos, além da garantia de efetivação destes direitos!”
21 de novembro às 00:33

Jedeão Souza Baima
“Oi senadora. Torço por você ter um
feliz mandato. Gosto de suas atitudes
e espero muito mais, porque você é
competente...Jedeão, seu fão. Sou
funcionário da CERR...”

Noelio Albuquerque Francisco

16 de agosto às 04:41

2 de outubro às 13:46

“Senadora Ângela, pessoa do Bem
para RORAIMA e o BRASIL TAMBÉM.”

José Sales Matos
“Obrigado senadora. O povo de Rorainópolis te agradece pela conquista da
internet
para todos os usuários
José
Sales
Matos
nos logradouros públicos (Juruna do
PT ).”
15 de outubro às 18:04

Mariangela Rodriguez Nicolai
“SALUDOS DESDE VENEZUELA
-PUERTO ORDAZ, ME GUSTA TRABAJAR POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, DERECHOS HUMANOS Y
LABORES SOCIALES.”
19 de agosto às 15:18

IFRRs já são cinco e democratizam ensino em Roraima
Roraima conquistou, em 2013, mais um Instituto do campus do IFRR. Foi o campus da cidade de Bonfim. O Estado, que já conta
com as escolas técnicas federais de Caracaraí (campus Novo Paraíso); Boa Vista (campus Zona Oeste e Boa Vista) e Amajari
(campus Amajari) abre, ainda mais, as portas da democratização da educação, com o campus de Bonfim.

Teatro Municipal recebe mais verbas destinadas pela senadora
Para as obras do Teatro Municipal de Boa Vista, a senadora já destinou R$ 32 milhões, sendo que R$ 4 milhões foram somente
este ano. Ação da senadora Ângela Portela, do mandato de deputada federal (2006-2010), a obra do Teatro de Boa Vista está
prevista para terminar em 2014

.
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