Dois anos
de mandato coletivo
A indicação da deputada Joenia Wapichana saiu da 46ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas
de Roraima, realizada em 2018, no Centro Regional Lago Caracaranã, na Terra Indígena Raposa
Serra do Sol.
No dia 1º de fevereiro desse ano (2021), completou dois anos de mandato coletivo da
deputada federal pela REDE Sustentabilidade-RR, Joenia Wapichana, única parlamentar
indígena no Congresso Nacional, eleita em 2018.

Conquistas no Parlamento:
Deputada Joenia compõe 6 Comissões permanentes da Casa Legislativa
- Constituição e Justiça (CCJC);
- Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS);
- Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS);
- Direitos Humanos e Minorias (CDHM);
- Minas e Energia (CME);
- Representação do Brasil no Mercosul;
*Podendo haver participação em comissões: Mistas, Externas e Temporárias.

Criação e coordenação da Frente Parlamentar Indígena
Deputada Joenia é coordenadora no Congresso Nacional, da Frente Parlamentar Mista em
defesa dos direitos dos Povos Indígenas, a frente possui 237 membros no total, com 27
Senadores, 210 Deputados Federais, e a participação das organizações indígenas e
sociedade civil.

286 Proposições
Projetos de leis, requerimentos, projetos de decretos legislativos, emendas legislativas, além
de ações ingressadas pela REDE no Supremo Tribunal Federal.

✓Defendeu o Fundeb permanente e a sua regulamentação;
✓Apoiou a criação do Auxílio Emergencial;
✓Foi a única parlamentar de Roraima a defender a prorrogação do Auxílio Emergencial de
R$600 até dezembro;

✓Cobrou medidas de enfrentamento da Covid-19 do Ministério da Saúde e da Sesai;
✓Defendeu aprovação da Lei nº 13.999/2020 que concedeu crédito especial para micros e
pequenas empresas;

✓Destinou R$ 15,9 milhões em Emendas Parlamentares Individuais para Roraima nas áreas de
Saúde, Sustentabilidade, Educação, Cultura e Comunicação;

✓Lutou pelos estudantes para aprovação da Lei nº 14.024/2020 que suspendeu o pagamento
do FIES durante Decreto Legislativo de calamidade pública;

✓Votou SIM à MP 938/20, que criou o auxílio ﬁnanceiro de R$16 Bilhões para Estados e
Municípios;

✓É coautora da Lei de Emergência Cultural - Aldir Blanc;
✓É coautora do PL 2997/20 que previu piso Salarial e Jornada de 30h para proﬁssionais da
saúde;

✓Reuniu Instituições Públicas para deﬁnir plano de enfrentamento à Covid-19 em Roraima;
✓Oﬁciou o Ministério da Saúde cobrando urgência no atendimento de saúde aos povos
indígenas e à população de Roraima;

✓Relatou o PL 1142/20, que instituiu o Plano Emergencial de ao Covid-19 para povos indígenas,
quilombolas e comunidades tradicionais;

✓Defendeu o PLN 23/20, que abriu crédito suplementar de R$ 160 Milhões para o Ministério
Público da União, em Roraima;

✓Foi contra o congelamento de salários dos proﬁssionais da educação pública previsto no PLP
39/2020;

