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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2569ª SESSÃO, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=ORDINÁRIA=
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima sexagésima nona Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Marcelo 
Cabral, que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO.
 Mensagem Governamental nº 01, de 04/01/17, comunicando veto 
parcial ao Projeto de Lei nº 091/16, que “Torna obrigatória a exibição de 
sessões de cinema para pessoas com deficiência visual e/ou auditiva nas salas 
cinematográficas do Estado”.
 Mensagem Governamental nº 02, de 04/01/17, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 051/2016, que “Determina que os hospitais 
públicos e privados do Estado de Roraima enviem comunicação ao Juizado 
da Infância e da Juventude e ao Ministério Público Estadual dos atendimentos 
médicos às crianças e adolescentes vítimas de violências físicas e sexuais e 
dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 03, de 04/01/17, comunicando veto 
parcial ao Projeto de Lei nº 127/16, que “Altera a Lei Estadual nº 297, de 
11/09/2001, que institui o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de 
Roraima – FUNDEJURR e revoga a Lei Estadual nº 580, de 12/01/2007, e 
dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 04, de 09/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, que “Dispõe sobre a extinção da Secretaria 
de Estado de Relações Institucionais – SERI, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 05, de 09/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, que propõe a fusão da Fundação Estadual 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH-RR ao 
Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima 
– IACTI-RR.
 Mensagem Governamental nº 06, de 09/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei Complementar, que “Dispõe sobre o 
percentual pago pelo exercício de cargo em comissão aos servidores efetivos 
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual”.
 Mensagem Governamental nº 07, de 09/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei Complementar, que “Dispõe sobre a extinção 
da Universidade Virtual de Roraima – UNIVIRR, com absorção de suas 
competências pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEED, 
através da criação do Centro de Educação a Distância de Roraima – CEDIRR, 
e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 08, de 09/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, que “Transforma a remuneração por subsídio 
dos Diretores das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de 
Economia Mista da Administração Indireta do Estado de Roraima, em cargo 
de Natureza Especial de Direção Técnica Superior – CNEDTS-I, e dá outras 
providências”.
 Mensagem Governamental nº 09, de 16/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, que “Institui o Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – COEDE/RR, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 10, de 16/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, que “Cria o Fundo Estadual para Pessoa com 
Deficiência – FEPEDE, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 11, de 16/01/17, encaminhando 

para apreciação Projeto de Emenda Constitucional, que “Altera a redação do 
Art.27-A da Constituição do Estado de Roraima”.
 Mensagem Governamental nº 12, de 16/01/17, comunicando veto 
parcial ao Projeto de Lei nº 117/2016, que “Estima a Receita e fixa despesa 
para o exercício financeiro de 2017”.
 Mensagem Governamental nº 13, de 25/01/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, que “Altera e acrescenta dispositivos da 
Lei nº 828, de 24 de novembro de 2011, que dispõe sobre a reestrutura e 
reorganização do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores 
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Roraima, e dá outras 
providências”.
 Ofício nº 05, de 02/01/17, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 532/DPL/CBMRR/2016, de 19/12/16, 
com informações prestadas em resposta à Indicação nº 453/16, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio.
 Ofício Circular nº 20, de 09/01/17, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando cópia do ofício da Governadora Suely Campos ao 
Presidente da República solicitando apoio para o Sistema Prisional do Estado 
de Roraima.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
 Ofício nº 0087963, de 18/01/17, do Presidente do TJRR, 
encaminhando Projeto de Lei, que “Dispõe sobre a criação e a extinção de 
serventias extrajudiciais no Estado de Roraima, altera a Lei Complementar 
nº 221, de 09/01/2014 (Código de Organização Judiciária do Estado de 
Roraima), e dá outras providências”.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo oradores 
inscritos para o Grande Expediente, passaremos para a Ordem do Dia. 
Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a leitura do Requerimento 
nº 01/17, que requer depois de ouvido o Plenário, a transformação da Sessão 
Plenária em Comissão Geral, no dia 16 de fevereiro do corrente, às 10 
horas, momento em que esta Casa Legislativa estará homenageando com a 
Comenda Orgulho de Roraima, o médico, Dr. Francisco Mozarildo de Melo 
Cavalcanti, de autoria de vários Deputados.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão o 
Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A votação 
será simbólica, os Deputados que concordam, permaneçam como estão. Dou 
por aprovado o Requerimento nº 01/17.
 Neste momento, realizaremos um culto para a abertura dos 
trabalhos do 53º Período Legislativo, conforme Ofício nº 01/17, a ser 
realizado pelo Presidente da União dos Militares Cristãos Evangélico de 
Roraima, o Senhor Leandro Gentil Goes, o qual convido para compor a Mesa 
dos Trabalhos.
 Solicito ao Cerimonial que conduza o Senador Mozarildo 
Cavalcanti para fazer parte da Mesa dos Trabalhos.
 Quero registrar a presença e cumprimentar o Senhor Vice-
Presidente do Conselho de Ética da União dos Militares Cristãos Evangélicos 
de Roraima, Capitão Ribamar, também; o Aspirante-Oficial Paulo Travassos, 
representando o Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de 
Roraima; o Senhor Presidente do Conselho de Ética da União dos Militares 
Cristãos Evangélicos, o Coronel Boaz; o Secretário da União dos Militares 
Cristãos Evangélicos, Soldado-PM Eneas; o Coordenador de Evangelho, 
Sub-Tenente Luiz Oliveira; o Soldado-PM Souza, Secretário; a Soldado 
Alpicileia Ribeiro de Souza integrante da União dos Militares Cristãos 
Evangélicos e o Sargento-PM Amaury. Desde já agradecemos a todos pela 
presença durante a realização desse culto em ação de graças e para abençoar 
os trabalhos legislativos deste ano que se inicia.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário, para a celebração do 
Culto de Abertura dos Trabalhos Legislativos do 53º Período Legislativo da 
7ª Legislatura.
 Reaberta a Sessão.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Convidamos 
para fazer a oração inicial o evangelista Leandro Gentil de Goes.
 Celebração do culto.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Convidamos a 
servidora Camila Dallagnol para fazer a leitura bíblica.
 A Servidora Camila Dallagnol – Leitura Bíblica.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Impossível 
imaginar a adoração sem música. Ouviremos o louvor “Acalma meu 
coração” com o intérprete tecladista Jackson Amaral Martins, acompanhado 
pelo violinista Mateus Ribeiro.
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Cabral, a Senhora Joselina Pinho, Sérgio Mota, Ana Cláudia Oliveira e 
Joselina Silva. Cumprimento todos os Senhores e em especial cumprimento 
meu amigo Mozarildo, que por muitos anos admirei e admiro politicamente, 
porque o acompanhei e sei da sua história, do seu legado e da honra que traz 
para a nossa bandeira, para o nosso Estado e para nossa gente. Mozarildo 
Cavalcanti é daqui, macuxi, caboclo, filho de Roraima, nascido no dia 11 
de junho de 1944, filho do ex-prefeito de Boa Vista Mozart Cavalcanti, 
nomeado na década de 40, casado com Geilda Cavalcanti, pai de três filhos. 
Uma família de sucesso, uma família que orgulha nosso Estado, seu filho 
Desembargador, Juiz e atual Vice-Presidente da honrosa instituição que tanto 
admiramos. Senhora Geane Cavalcanti, administradora e a Senhora Geilsa de 
Fátima Cavalcanti Diniz, Juíza do Trabalho do Distrito Federal. Uma família 
de vitoriosos que orgulha nosso estado. Por esta razão, a importância da 
Comenda Orgulho de Roraima, porque somente um pai e uma mãe, com seu 
equilíbrio, com sua natureza, com muito carinho e muita atenção souberam 
dar o melhor na criação dos seus filhos. O Senador Mozarildo Cavalcanti é 
formado em medicina, pela universidade do Pará, foi Presidente do Conselho 
Regional de Medicina de Roraima e é professor concursado da Universidade 
Federal de Roraima; é um dos fundadores daquela instituição de ensino. Foi 
Secretário de Saúde, Diretor dos hospitais: Maternidade Nossa Senhora de 
Nazaré e Hospital Coronel Mota; foi representante do Governo do Território 
Federal de Roraima em Belém e chegou assumir interinamente o Governo 
do Estado de Roraima. Entrou pra política em 1982, quando se elegeu para 
Deputado Federal do ex-território federal, no ano de 1986 foi reeleito quando 
participou ativamente como Deputado Constituinte, uma vez que estava 
sendo elaborada a nossa Carta Magna. Homem que fez história na nossa 
bandeira, como Deputado Federal Constituinte foi titular de sub Comissões 
da União, Distrito Federal e territórios; da Comissão de Organização do 
Estado; suplente da Comissão de Sistematização de remuneração que deu 
50%, a muitos servidores da época, superior para o trabalho extra da unidade 
sindical da soberania popular; do voto facultativo aos 16 anos, defendeu 
com absoluta altivez o voto, na época do Presidente José Sarney. É contra 
o rompimento das relações diplomáticas com os países que praticassem 
políticas de discriminação racial. Atuou a favor da limitação dos direitos da 
propriedade, a estabilização do sistema financeiro, a proibição do comércio 
do sangue, o mandato de segurança coletivo e também a jornada semanal 
de 40 horas (turno ininterrupto de seis horas), a estabilidade no emprego, a 
limitação dos encargos da dívida externa e a criação de um fundo de apoio a 
reforma agrária.
 Senador Mozarildo Cavalcanti, foi Senador eleito por dois 
mandatos consecutivos, são mais de 25 anos de mandatos eletivos, de vida 
pública prestado a esse estado, sem sequer perder uma eleição. O Senador 
Mozarildo Cavalcanti representa um orgulho pra nós roraimenses pela 
sua postura e posição, principalmente neste momento em que vive o país, 
como mencionou o meu amigo Leandro, momento em que as dificuldades 
financeiras, os índices de insatisfação popular e a baixa da política brasileira 
causam certa instabilidade tanto na política como na economia. Mas o 
Senador Mozarildo Cavalcanti pelo tempo que passou como Senador 
eleito pelo nosso estado, em nenhum momento da sua trajetória política foi 
envolvido em absolutamente nada. É um orgulho pra nossa bandeira, não tem 
seu nome maculado em absolutamente nada, seu passado é limpo e sua vida é 
decente. Sua história é, sem dúvida alguma, motivo de satisfação para aqueles 
que moram aqui e uma referência para aqueles que aqui nasceram. Agradeço 
imensamente, como filho dessa terra, filho de mãe solteira, que não teve a 
oportunidade de ter carinho de pai, a presença do Dr. Mozarildo. Lembro 
que no meu parto - ouvi minha mãe contar- no momento de dificuldade que 
passava minha mãe, ele era o único médico nesta cidade e tive a alegria 
de nascer por suas mãos e que graças a Deus me trouxe saúde. Acho que 
não dei muito trabalho para minha mãe, demorei um pouco a chorar, mas 
aí o Mozarildo me deu umas palmadas e eu comecei a chorar. Tenho uma 
identificação muito grande com ele porque estou sempre ao seu lado, gosto de 
sua família, gosto da maneira como ele faz política em Roraima e ele trouxe 
algo para o Estado que eu considero a coisa mais importante na vida do ser 
humano, que é a educação. Hoje nós temos uma Universidade Federal que 
leva centenas de pessoas para o mercado de trabalho com o curso de medicina 
e vários cursos que as universidades particulares não têm que foram trazidas 
pelas mãos desse homem. Se hoje nós temos uma Universidade Federal com 
referência hoje no Norte do Brasil, nós devemos, exclusivamente, a um único 
homem, Senador Mozarildo Cavalcanti. De muitos projetos que nós tivemos 
a oportunidade de ver, de muitos recursos que tivemos a oportunidade de 
ter em Roraima, eu faculto isto como ponto principal da história desse 
homem, da história desse cidadão e desse filho de Roraima. Levar a educação 
àqueles que, de uma forma ou de outra, não têm condições de ter. Quando 
não havia, nem sequer ou se especulava ter universidades particulares, lá 
estava o Senador Mozarildo com o mandato nas mãos, imbuído para trazer 
para o Estado, para o Território, para Roraima a nossa Universidade Federal. 

 Execução do louvor.
 Neste momento, convidamos para fazer sua mensagem o 
evangelista Leandro Gentil de Goes, Presidente da União dos Militares 
Cristãos Evangélicos de Roraima.
 O Senhor Leandro Gentil de Goes, Presidente da União dos 
Militares Cristãos Evangélicos de Roraima – Palavra do orador.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – O louvor é a 
essência da adoração a Deus. Ouviremos agora o louvor “Te agradeço”.
 O Senhor Leandro Gentil de Goes, Presidente da União dos 
Militares Cristãos Evangélicos de Roraima – Palavra do Orador – Para 
encerrar, gostaria de dizer que quando você abre uma porta para um servo 
de Deus, você está abrindo a porta para Deus. Então, em nome da União 
dos Militares Evangélicos, em nome do nosso Presidente Nacional Coronel 
Emilson e em meu nome, como Presidente, e em nome do Vice-Presidente 
Capitão Ribamar, quero entregar ao Presidente desta Casa, Deputado Jalser 
Renier, esta Bíblia que foi usada pela primeira vez hoje em nome da União 
dos Militares Evangélicos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em Eclesiaste 3, está 
escrito que tudo tem seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo 
do céu. Tempo de guerra, tempo de paz, tempo de tristeza, tempo de alegria, 
tempo de semear e tempo de colher. Nós sabemos que nos últimos tempos 
nosso país tem passado por diversas dificuldades em diversos campos, na 
economia, na política etc. Mas como diz Eclesisaste 3, há tempo para tudo. 
Esperamos e temos fé que 2017, vai ser o tempo da conciliação, do progresso; 
tempo de amar, de edificar; o tempo da geração de emprego, da geração de 
renda, tempo de crescimento e tempo da melhoria da qualidade de vida de 
todos os roraimenses. Com essas palavras e em nome de todos os que fazem 
esta Casa de Leis, Deputados e servidores desta Casa, agradeço a presença de 
todos e desejo muitas bênçãos e realizações neste ano de 2017. Tenham todos 
um excelente dia. Obrigado.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Informamos 
a todos os presentes que, em cinco minutos, daremos início aos trabalhos 
da Sessão com a Comissão Geral para a entrega da Comenda Orgulho de 
Roraima ao Senhor Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti.
 (Após o tempo estipulado).
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Senhoras e 
senhores, bom dia. Esta Solenidade tem por objetivo agraciar com a Comenda 
Orgulho de Roraima, o Senhor Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti, 
conforme Decreto Legislativo nº 027/16, por indicação do Deputado Jalser 
Renier e Deputado Coronel Chagas. Anunciamos para presidir os trabalhos o 
Deputado Coronel Chagas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido para compor 
a Mesa dos Trabalhos o Desembargador Mozarildo Monteiro Cavalcanti, 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e solicito ao 
Deputado Joaquim Ruiz que o conduza até a Mesa.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão Especial convocada nos termos regimentais através 
do Requerimento nº 001/17.
 Solicito ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz e Deputado Odilon 
Filho que conduzam até a Mesa dos Trabalhos o Senhor Francisco Mozarildo 
de Melo Cavalcanti.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Convidamos os 
presentes para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro 
e o Hino do Estado de Roraima.
 Execução dos Hinos.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Neste momento 
ouviremos o pronunciamento de um dos autores da indicação, Deputado 
Jalser Renier.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Bom dia a todos. Quero, 
neste momento, cumprimentar o Senhor Presidente dos trabalhos desta 
Mesa, Deputado Coronel Chagas, em nome do qual cumprimento todos os 
Deputados Estaduais, presentes nesta Casa.
 Gostaria de cumprimentar o Senhor Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, o Desembargador Mozarildo Monteiro 
Cavalcanti; cumprimento a Senhora Geilda Monteiro Cavalcanti, mãe de 
Mozarildo e esposa de Mozarildo que está aqui conosco; quero cumprimentar 
o Senhor venerável mestre da Loja Maçônica do Grande Oriente Estadual 
e Assessor de Relações Públicas da 1ª Brigada, Senhor Sérgio Matos; 
cumprimento o Senhor Ailton Cabral, que se encontra nesta solenidade; 
cumprimento o Senhor Alexandre Mota, Senhor Ariomar Coelho, amigo 
de muitos anos do Senador Mozarildo Cavalcanti; cumprimento o Senhor 
Fernando Eder; o Senhor Francisco Barbosa Pereira Neto; o Senhor Ivo 
Brasil; cumprimento a Senhora Lídia Monteiro de família tradicional no 
Estado; Senhor Ricardo; cumprimento a Senhora Sara Monteiro, aliás, a 
primeira servidora da Assembleia Legislativa; cumprimento o Senhor Edmar 
Monteiro; cumprimento o Senhor Ailton Cabral Júnior, a Senhora Marleide 
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para o Estado de Roraima, a começar pela sua atuação como Deputado 
Constituinte, na luta (que foi) para transformar Roraima de Território Federal 
em Estado da Federação. A atuação do Senador Mozarildo Cavalcanti foi 
fundamental para todos nós, para a transformação de Roraima que passou 
da condição de Território Federal para condição Estado, podendo eleger os 
seus governadores, senadores, instituir seus poderes, o Ministério Público, 
Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e outros. Então, foi uma ação 
destacada e importantíssima para que nós chegássemos a essa condição. Mas, 
além disso, reputo, assim como falou o Deputado Jalser, que não só para a 
minha geração, pois tive a oportunidade de estudar nessa instituição, mas 
para todas as gerações seguintes, porque milhares de pessoas já usufruíram 
da UFRR. Doutor Mozarildo, o maior legado da sua atuação como homem 
público foi conseguir trazer para Roraima a Universidade Federal e eu me 
recordo ainda jovem com vinte e poucos anos, nós não tínhamos uma unidade 
de ensino superior aqui no estado, senão o Campus Avançado da Universidade 
Federal de Santa Maria, mas, claro, longe de ter uma envergadura de uma 
Universidade Federal. Essa atuação é digna de reconhecimento ad eternum. 
Nós buscávamos um lugar para fazer o curso superior e não tínhamos. Os 
filhos desta terra tinham que ir para outros estados e poucos apresentavam 
essa condição. Com a instalação da UFRR no início da década de 90, abriu-
se a todos os Roraimenses, nascidos ou que escolheu esta terra para viver, a 
oportunidade de crescer na vida através da educação. Vieram diversos cursos, 
como direito, medicina e o que eram apenas dois ou três blocos na área da 
Universidade, hoje é um campus, uma estrutura que faz inveja a outras 
Universidades do nosso país. Então, esta sim, eu acredito que seja a maior de 
todas as conquistas do Estado de Roraima na área de educação dos últimos 
30 anos. Vossa Excelência esteve à frente disso, por esses motivos, por seu 
extenso rol de trabalhos dedicados ao povo Roraimense em representar nosso 
Estado foi aprovado por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo com a 
finalidade de conceder ao Doutor Mozarildo Cavalcanti a Comenda Orgulho 
de Roraima. Parabéns, Doutor Mozarildo Cavalcanti, pelo seu trabalho, 
pela sua postura, pela sua conduta de homem livre e de bons costumes. É 
um orgulho para o povo de Roraima. Obrigado a todos e os parabéns são 
extensivos à sua digníssima família também.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela - Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, cumprimento o Desembargador Mozarildo 
Cavalcante, meu querido amigo e irmão; cumprimento a sua esposa dona 
Geilda em nome dela estendo os cumprimentos a todos os familiares.
 Senador Mozarildo, muitos já falaram o Deputado Jalser Renier, 
o Deputado Chagas sobre a sua trajetória política no Estado de Roraima. 
Eu vou me prender em poucos pontos, destacando primeiro o seu trabalho 
para trazer para cá a Universidade Federal de Roraima. Eu converso com 
muitos contemporâneos seus e a dificuldade por que vocês passaram eram 
enormes. Ouvi de um deles, Presidente Chagas, que muitas das vezes eles 
se alimentavam de manga e farinha, e, essa dificuldade aguça no homem a 
sensibilidade. O Senador Mozarildo que também foi um desses que saiu para 
estudar e lá, com muito esforço, ingressou na Universidade Federal do Pará, 
no mais difícil dos vestibulares - ainda hoje assim é. Sabia que a educação 
superior aqui em Roraima poderia transformar a vida de muitos jovens. 
Então, eu destaco a Universidade, naquela ocasião, não feita pelo Senador, 
mas pelo Deputado Mozarildo Cavalcanti a mais relevante delas, juntamente 
com a Escola Técnica. Ninguém pode esquecer a Escola Técnica, que hoje 
é Instituto Federal de Educação, também é obra do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.
 A Federalização das nossas BRs, tirando as nossas estradas 
estaduais e inserindo no contexto nacional para que investimentos maciços do 
Governo Federal pudessem dar uma confiabilidade de trafegabilidade dessas 
BRs, como a 432 e a 433. Vou me prender a um ponto que é o mais relevante 
de todos aqui destacados: a honestidade do Senador Mozarildo Cavalcanti, 
a forma como em um quarto de século Vossa Excelência conduziu sua vida 
pública. Hoje, nessa lama da política nacional, o senhor lá esteve durante 
25 anos, 16 anos como Senador da República. Como disse o Presidente 
Jalser Renier, não há uma única mácula na sua trajetória política, e isso deve 
orgulhar mesmo a sociedade de Roraima, porque geralmente a classificação 
do político é no nível indesejável, é no nível que, muitas vezes, nós que 
somos do meio político não aceitamos. Então, disse o Deputado Jalser Renier, 
Vossa Excelência deve ser uma inspiração para as gerações futuras, a mais 
absoluta verdade. O bom exemplo deve ser copiado, o bom exemplo deve ser 
seguido, portanto eu destaco a honorabilidade do Senador Mozarildo como 
as mais destacadas de todas as suas ações.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz - Eu vou quebrar o protocolo 
Dinho, porque eu imagino a alegria que está no teu coração em ver uma 
oportunidade como essa, uma homenagem justa ao teu pai Mozarildo. 
Geilda, quanto orgulho está na tua alma em ver um momento como esse. A 
minha filha, Mozarildo, a mais nova, foi internada ontem na UTI, a minha 
mulher teve que viajar; eu vou viajar hoje, mais tarde, porque eu fiquei para 

E, hoje, sinto-me orgulhoso de compartilhar essa comenda ao lado de um 
grande amigo, de um parceiro de horas difíceis, horas fáceis, mas, acima de 
tudo, de momentos difíceis, que é o meu amigo Chagas. Deputado, Vice-
Presidente desta Casa, homem que eu reputo como um grande aliado, um 
amigo que tem dado a mim sinais absolutos de lealdade, como todos aqui 
nesta Casa, mas em especial me dirijo a ele pela sua lealdade, pela maneira 
como ele tem se portado nesta Casa, pela sua história. Ele que dividiu comigo 
a alegria e a felicidade de dar a você, Senador, o orgulho da bandeira do 
nosso Estado. Para mim, é uma grande alegria compartilhar isso, saber que 
sua família está aqui, sua família de sangue, sua família de amigos. Você 
sempre foi um defensor do Estado, você sempre foi um defensor de Roraima, 
você nunca se importou se a pessoa veio de fora ou se era nascido aqui. Você 
é um macuxi nato, mas é um macuxi que atende a todos, que agrada a todos 
e que o Estado de Roraima lamenta por ter perdido um grande homem na 
política, mas a política não saiu de você, pois você está, sem dúvida alguma, 
para a política como um cidadão está para o seu país; e eu não tenho dúvidas 
de que o povo de Roraima poderá ter a oportunidade, em um futuro bem 
próximo, de ter um Senador de conduta ilibada, de responsabilidade, e que 
leva o povo de Roraima a sério, sem envergonhá-lo, sem decepcioná-lo, sem 
trazer a eles constrangimentos. O senhor, para mim, é um orgulho. Agradeço 
a todos pela oportunidade de estar aqui. Agradeço à Polícia Militar que veio 
aqui, fazendo um trabalho de evangelização. Eu, ainda há pouco conversava 
com a Perpétua e ela dizia que, até hoje, ainda não tinha visto esse momento 
que nós vivemos aqui nesta Casa e eu também não, fiquei tão surpreso quanto 
ela. Nós vamos ter outros momentos como esse. Quero também agradecer a 
todos os Deputados presentes: Flamarion Portela, Valdernir, Zé Galeto, Chico 
Mozart, George Melo, Masamy Eda, Odilon, Joaquim Ruiz, este que tem 
uma história imensa com o Senador, com a sua família e que acompanhou 
muito do seu trabalho. Ao Deputado Naldo, ao Deputado Marcelo Cabral, 
que é meu amigo, cuja referência para mim é, sem dúvida alguma, fidelidade. 
Fidelidade e lealdade são coisas que considero que o homem precisa ter, e 
o meu amigo, Deputado Chagas, tem provado isso para mim, para o nosso 
grupo e para a nossa Assembleia. Muito obrigado a todos. Senador Mozarildo, 
a festa é sua, mas o orgulho é nosso.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Neste 
momento, ouviremos a palavra do Senhor Deputado Coronel Chagas, Vice-
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, também autor 
da indicação.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Bom dia a todos e a 
todas. Quero cumprimentar o Senhor Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, 
Desembargador Mozarildo Monteiro Cavalcanti, o qual tive a honra de tê-lo 
como meu professor no curso de direito, na Universidade Federal de Roraima; 
a Senhora Geilda Monteiro Cavancanti, esposa do nosso homenageado. 
Quero cumprimentar o Senhor Ailton Cabral Júnior, Edmarque Monteiro, 
a senhora Sara Monteiro, nossa servidora número um. Cumprimento o 
Doutor Ricardo Naruc, Senhora Lídia Monteiro, Senhor Ivo Brasil, Senhor 
Francisco Barbosa, Senhor Fernando Eder. Quero cumprimentar e registrar 
a presença do nosso Ex-Deputado Ivo Som, nas galerias do nosso plenário. 
Cumprimento o Senhor Ariomar Coelho, o Senhor Alexandre Mota, o Senhor 
Ailton Cabral, Senhor Coronel Sérgio Matos, assessor de Relações Públicas 
da Primeira Brigada de Infantaria de Selva, Senhora Marleide Cabral, Senhora 
Joselina Pinho, Senhor Sérgio Mota, Senhora Zana Cláudia Oliveira e 
Senhora Joselina Silva. Meus caros colegas Deputados, Senhoras e Senhores, 
servidores da Casa, profissionais do meio de comunicação, a todos o meu 
cordial bom-dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelas palavras gentis 
do nosso Deputado Jalser Renier e, também, pela oportunidade de ter sido 
convidado para ser seu parceiro nesse Projeto de Decreto Legislativo que tem 
como objetivo homenagear essa figura ilustre para o nosso Estado, o Senador 
Mozarildo Cavancanti. Esse seu convite demonstra a sua generosidade, uma 
prova cabal do porquê dessa sua liderança, porquanto, tudo o que faz nesta 
Casa é sempre generoso, sempre convidando algum colega para fazer parte. A 
homenagem através da Comenda Orgulho de Roraima foi criada nos termos 
da Resolução nº 04/04, e é concedida àquelas pessoas físicas e jurídicas 
que, pela atuação no estado ou no então Território Federal de Roraima, se 
tornaram para a população símbolo de referências. Ao se analisar a biografia 
do Senhor Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti, constata-se que ele 
sempre soube qual era a sua missão neste plano terrestre, seja como médico, 
seja como professor, seja como político, seja como servidor público, pois 
sempre veio cumprindo sua missão com humildade e com grandiosidade. 
Sua biografia revela integridade na sua trajetória de vida própria de homens 
livres e de bons costumes. Assim, observa-se que em suas ações e atividades, 
através de suas diversas profissões (como médico, como professor e como 
homem público), sempre procurou representar bem o Estado de Roraima 
e seu povo, destacando-se em diversas ações, quer na área da saúde, 
como médico, Secretário de Estado, diretor de hospital, professor, quer no 
campo político; observou-se na sua biografia um extenso rol de conquistas 



5BOA VISTA , 03 DE MARÇO DE 2017 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2474 

médico que chegou aqui no nosso estado trazendo a medicina para curar e 
para cuidar do nosso povo. Como o Jalser falou, muitas famílias passaram 
pelas suas mãos, muitos filhos estão hoje na política, são médicos, juízes e 
desembargadores a partir da sua mão de médico. Quero dizer ao Jalser e ao 
Chagas que essa Comenda é muito importante e especial, e vocês tiveram 
e tem o aval desta Casa, dos 24 Deputados por se tratar de alguém que tem 
uma linda história neste estado, alguém que trouxe a Universidade para esse 
estado e esse mérito ninguém tira dele. Receba esta Comenda de forma 
muito especial, pois ela está lhe sendo oferecida pelos dois presidentes, 
Jalser e Chagas, que assinaram e pediram apoio dos demais deputados que 
entenderam a grandeza de seus atos para com o povo e com o estado de 
Roraima. Eu quero agradecer, como roraimense, mas, aqui já falaram pessoas 
de várias capitais, pessoas que conhecem sua história, que o conhecem como 
parceiro político, como amigo e como médico. Gostaria de dizer que sua 
carreira, como político e como médico, é um exemplo para cada um de nós 
que somos políticos no Estado de Roraima, pois, o senhor tem mais de quatro 
décadas de formação, ajudando as pessoas neste estado. Você conhece a 
minha família. Meu pai e minha mãe são seus amigos. Nossas famílias são 
muito próximas, Família Melo e Família Cabral, quase parentes e por isso 
me orgulho muito de poder participar da entrega desta Comenda. Parabéns a 
você que está sendo homenageado. Parabéns à sua família que também está 
sendo homenageada junto com essa Comenda. Parabéns a você Jalser, que 
foi iluminado ao fazer essa homenagem ao Senador junto com o Deputado 
Chagas. Parabéns, Senador Mozarildo! Essa Comenda vai ficar na história 
desta Casa. Esta primeira Sessão Solene de 2017 foi para você. Parabéns, 
muita saúde, muita paz para o senhor e sua família.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Com a palavra o Senhor 
Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Eu quero também deixar o 
registro do meu carinho e o meu respeito pelo primo Mozarildo. E também 
quero acrescentar que as famílias de Roraima, nossas famílias, na época 
de território, éramos verdadeiros vassalos de governadores que vinham de 
Brasília passavam uma temporada aqui e depois vinha outro que escolhia 
outra família e eles tinham em comum uma maneira toda especial de nos 
desunir. Você não foi só o primeiro médico, mas também primeiro político 
de Roraima, o primeiro deputado federal que conseguiu furar essa orquestra. 
Então, o Deputado Joaquim lembrou bem das dificuldades e da perseguição 
que vocês passaram. Isso serviu para abrir caminhos para outros “macuxis” 
ocuparem o espaço. Sempre houve uma grande guerra em Roraima dos filhos 
das terras porque nós vivemos esse sentimento. Como teve lá no Rio Grande 
do Sul, os colares vermelhos e brancos, nós tivemos em Roraima também de 
forma velada implantada pelo Regime Militar nos territórios. E realmente, 
nós sabemos que as coisas hoje são muito fáceis, mas, naquela época vocês 
viveram dificuldades até de segurança, por se tratar de uma cidade muito 
pequena, onde todo mundo se conhecia. E eu vendo, hoje, essa homenagem 
aqui para você, entendo por que o Jalser e o Chagas tiveram essa visão de 
reconhecê-lo com toda sua capacidade num momento de extrema saúde. 
Tenho certeza que você ainda tem mais de 25 anos de vida útil na política. 
Então, como bom Melo, eu sei que Melo é duro para envelhecer e tenho 
certeza de que virão outros mandatos e você vai continuar contribuindo 
com o nosso estado. Para nós, é uma honra, uma referência presenciar este 
momento. Sabemos que a política, às vezes, divergem os caminhos, mas 
reconheço a sua importância no cenário político de Roraima. Eu entendo 
que Roraima precisa reconhecer isso. E nesta Casa, que representa o Poder 
Legislativo do Estado, não temos dúvidas de sua importância. Então, quero 
manifestar meu carinho e estender a toda a sua família, porque eu sei que 
fizeram essa história juntos e, hoje, graças a Deus, sua família é muito bem 
estruturada e de referência. O Senhor é um bom pai e bom avô e pode ter 
certeza que esse orgulho é do tamanho do carinho que nós temos por você. 
Boa sorte! Como já foi dito por outros, eu tenho certeza de que, logo, você 
vai estar com outro mandato e nós vamos continuar trabalhando pelo nosso 
estado. Parabéns!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A Comenda Orgulho de 
Roraima foi criada pela Resolução Legislativa nº 004/2004 e é concedida 
àquelas pessoas físicas e jurídicas ou organizações que pela atuação no estado 
ou, no então Território Federal de Roraima, se tornaram símbolo de referência 
para a população roraimense por suas realizações e méritos; tornando-se 
merecedor do especial reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima. Convidamos para receber a Comenda Orgulho de Roraima 
o doutor Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti e, para fazer a entrega, 
convidamos o nosso presidente, Deputado Jalser Renier.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Solicitamos 
ao agraciado e aos Deputados que retornem à Mesa e recomendamos que os 
cumprimentos a sejam feitos após o término da Cerimônia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido o nosso 
homenageado, doutor Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti para fazer 

não perder essa homenagem. Você foi a segunda pessoa que eu conheci aqui 
em Roraima logo que cheguei. Você me deu o direito, como deu para várias 
gerações, de fazer um curso superior. Eu não tinha condições de sair daqui, 
como muitos saíram, para ir fazer um curso superior e você trouxe a coisa 
mais nobre para nossa história de Roraima que foi a educação. A Universidade 
e o início das escolas técnicas, que depois a Angela ampliou para todo o nosso 
estado. Mas, Dinho, perdoe-me por esse tratamento, pois eu tenho você como 
um sobrinho, da coisa mais nobre que teu pai tem na história e na vida dele, 
que é a família. O orgulho, junto com a Geilda de fazer vocês chegarem 
aonde chegaram, todos os filhos. E o orgulho que vocês têm hoje, os filhos 
e a esposa, de ver um momento marcante na vida do Mozarildo. Eu fiquei 
porque não sei se teria uma outra oportunidade de prestar uma homenagem 
tão justa para um dos políticos mais éticos da história do país, reitero: não só 
de Roraima. Como o teu pai é amigo, Dinho, eu junto com Bira e outros que 
começamos a campanha política com a “cai-cai”, aquela caminhonete que ia 
caindo os pedaços e a gente tinha que juntar para chegar ao interior do Estado. 
Depois, uma coisa que marcou minha vida foi quando ele veio pela primeira 
vez para Roraima como Deputado Federal e tinha uma faixa bem grande 
no aeroporto: “Mozarildo, tu és a nossa esperança”. Lembra Mozarildo, 
daquela faixa? A emoção que você sentiu e a responsabilidade que você tinha. 
Você disse isso para todos os seus amigos na sua chegada ao aeroporto que 
a partir daquele momento mudaria a história do território e você foi uma 
das pessoas responsáveis pelo estado viver o que vivemos hoje: um estado 
forte, uma economia diferente da de território, o respeito com a justiça aqui 
instalada. Você fazendo parte da história do judiciário e, naquela época, você 
era pequeno, Dinho, e não sabia a perseguição que a gente sofria no tempo 
da ditadura. Ele foi um dos primeiros a ter coragem de enfrentar a ditadura 
no Território Federal de Roraima. Quanto nós sofremos, quantas vezes você 
foi proibido de salvar vidas no hospital do território. Houve a necessidade 
de abrir uma porta no hospital da igreja para que você pudesse salvar vidas 
de muitos, que hoje estão aqui participando da história do nosso estado. 
Então, esse é o amigo Mozarildo que orgulha qualquer amigo seu. Qualquer 
amigo do Mozarildo tem orgulho de ser maçom e de ter um maçom como 
Mozarildo. O que é o maçom? É fazer o bem às pessoas sem olhar a quem. 
Ele fez isso como médico e como político, trazendo investimentos. Muitas 
pessoas não entendiam porque ele criava as BRs. Ele passava para a União 
para viabilizar recursos da União porque o governo não tinha condições de 
asfaltar a infraestrutura do nosso estado. Sua visão lá atrás reflete a realidade 
de hoje. Desculpe-me por ter chamado Mozarildo, Dinho, Geilda, eu não fui 
para o improviso não eu fui pelo coração. Valeu à pena, Mozarildo, eu ter 
te conhecido e ser um amigo da sua família, de saber da responsabilidade 
que você ainda tem por muitos anos com o nosso estado e o futuro dessas 
gerações que estão por aí. Parabéns por esta homenagem.
 O Senhor Deputado Odilon Filho – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, quero parabenizar a iniciativa do Deputado Jalser 
Renier, bem como do Vice-Presidente Coronel Chagas de homenagear 
uma pessoa justa, o político mais ficha limpa que eu conheço nesse país, 
que é o Senador Mozarildo. Não sei se o Senhor lembra, mas cheguei a 
ser coordenador de uma campanha do Senador Mozarildo em que todo o 
estado pregava que não teríamos chance de ganhar as eleições. Coordenei 
a campanha em Caracaraí e lá fomos vitoriosos assim como em todo o 
estado. Ganhamos uma eleição e o povo de Roraima abraçou aquela causa 
que era quase impossível contra um grupo muito forte. Ali fui aprendendo a 
trabalhar na política com o Senador Mozarildo e hoje estou na política. Fui 
prefeito - o Senhor me ajudou muito - asfaltamos algumas vilas que diziam 
ser impossíveis de chegar asfalto lá. Você me ajudou. Às vezes até brincava 
comigo, dizendo que eu não estava mais do seu lado, mas, mesmo assim, 
você continuaria a me ajudar. O Joaquim era o afilhado mais forte dele, tudo 
o que o Joaquim pedia era atendido, mas, eu também levava a minha parcela 
para Caracaraí. O Senador Mozarildo é reconhecido como um dos maiores 
políticos, meu amigo. Seu filho, hoje, é Desembargador e tive a honra de 
trabalhar com ele ainda quando juiz, quando respondeu por diversas vezes 
na Comarca de Caracaraí. Orgulho-me muito de tê-lo como Desembargador 
assim como outros juízes com quem também trabalhei e me orgulho, também, 
de ter trabalhado com o Doutor Jefferson Fernandes. Senador Mozarildo, esta 
homenagem é mais do que justa, esta Casa sempre fez isso às pessoas mais 
honradas deste estado e eu me orgulho de estar participando deste momento 
tão importante da tua vida. Parabéns e continue sendo este grande político 
que o estado precisa. Em breve, como disse o Deputado Jalser, o Senhor 
estará com um novo mandato, pois assim Deus vai nos permitir. Obrigado.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom dia a todos os 
presentes. Ouvindo atentamente os deputados que me antecederam, vejo o 
carinho e o compromisso que tem com o Senador, com o Deputado Federal, 
com o médico, com o amigo Mozarildo Cavalcante. Todos falaram da 
família, o Deputado Jalser, da política, e eu quero falar de uma parte especial 
que é o fato de o senhor ter sido o primeiro médico roraimense, o primeiro 
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ele recorreu no Supremo, e para resumir a história, eu passei quase 5 anos 
desempregado do governo, mas trabalhando com consulta particulares. As 
operações particulares quando eles podiam pagar, mas 70% do meu trabalho 
era para pessoas que não podiam pagar. Eu fazia esse trabalho com muito 
empenho. Então, quando eu consegui realmente ser readmitido como médico, 
fui eleito Senador e, então, nós conseguimos de fato ter a implantação de 
todas essas coisas, o nosso estado e o nosso primeiro governador eleito 
que foi o Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto, que fez um trabalho muito 
forte para implantar, em tempo recorde até, a Assembleia e o Tribunal de 
Justiça. E, hoje, não tenho o número exato, mas acho que mais de 40 juízes 
e a população não cresceu 40 vezes mais do que era naquela época. Temos 
um Tribunal de Justiça que, inclusive, hoje é uma referência nacional pelo 
trabalho e por uma coisa que nenhum Tribunal tinha feito ainda: a eleição do 
seu presidente e vice-presidente pelos votos dos juízes e não pela escolha por 
“baixo dos panos”.
 Eu entendo que realmente fiz aquilo que realmente me propus 
a fazer, mas sinto falta de muita coisa que ficou por fazer. Porque, por 
exemplo, do ponto de vista da economia do estado, do ponto de vista do 
desenvolvimento de fato das atividades, principalmente das atividades 
agrícolas e pastoris, estamos marcando passos. Uma hora era porque as 
terras eram da união e não passavam para o estado. E por que não passava 
para o estado? Porque a União tinha esse poder, porque na constituição, no 
artigo que transformou Roraima em estado não dizia de maneira nenhuma 
que a União tinha que regulamentar a passagem das terras para o estado. 
Mas, agora, eu acho que o trabalho tem mais gente envolvida, pois, temos 
Deputados Estaduais que debatem o problema, temos Deputados Federais 
que eram apenas 04 e agora são 08. Não tínhamos senadores e agora são 03. 
Por isso, acredito que se dermos as mãos e dissermos assim: Nós queremos 
mudar esse estado para ser um estado realmente que produza e dê riqueza e 
ganho para todos, aí sim, nós teremos conseguido um grande objetivo em 
transformar em estado.
 Quero dizer que esta homenagem me tocou profundamente. 
Nós somos acostumados a ouvir ou assistir a homenagens póstumas. Pessoa 
depois que morre, aí, uma instituição, seja a Assembleia, Câmara, Senado 
mesmo, fazem homenagem póstuma.  Receber uma homenagem em vida e 
ao vivo, como estou recebendo hoje, é uma coisa que me enriquece muito. 
Alguém disse aqui que eu fui o primeiro macuxi a se formar em medicina, é 
verdade, mas o meu pai era cearense e meus avós maternos eram paraibanos, 
a família Melo, que veio toda da Paraíba. Então, na verdade, Roraima sempre 
foi essa mistura agradável de pessoas que vieram notadamente do nordeste, 
mas que miscigenaram com os próprios indígenas e hoje temos um Estado 
que tem tudo para ser um estado melhor. Basta que a gente termine esse plano 
que veio do governo Sarney que é a união por rodovia até Georgetown, já 
que de Georgetown para lá já está praticamente pronta; vai de Georgetown 
ao Suriname e vai de Caiena na fronteira com o Amapá, onde construiremos 
um porto marítimo de profundidade para que os nossos artigos, ao invés de 
sair daqui, como a banana, ir para Manaus, e a soja por exemplo. Produtos 
que são todos vendidos para um empresário lá em Itacoatiara que leva para 
beneficiar lá no sul. Por que não podemos reverter essa situação? Basta que os 
governantes queiram, basta que os legisladores exijam e a população também 
se mobilize porque muitas coisas que a gente reclama da vida política, 
também acontece porque a população reage pouco. Felizmente a população 
está aprendendo a reagir, aprendendo a exigir e também a condicionar o 
parlamentar, o governador, o presidente da república a mudarem o rumo das 
coisas.
 Quero, portanto, terminar agradecendo muito, repito, a 
homenagem que aqui me foi prestada pela iniciativa dos Deputados Jalser e 
Coronel Chagas, mas que teve o apoio de todos os Deputados e Deputadas.
 Muito obrigado e vamos continuar na luta para vermos o nosso 
Estado ser, senão o melhor, um dos melhores estados da região norte.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Finalizando, nós 
agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste evento e 
damos por encerrada esta solenidade.
 Alcançada a finalidade da Comissão Geral, voltamos à fase em 
que se encontrava a Sessão.
 Passaremos agora para o Expediente de Explicações Pessoais:
 Não havendo quem queira usar o Expediente de Explicações 
Pessoais e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente 
sessão, convocando outra para o dia 21 de fevereiro de dois mil e dezessete, 
à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados:Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

uso da palavra.
 O Senhor Ex-Senador da República Mozarildo de Melo 
Cavalcanti – Bom, eu queria dizer inicialmente que é muito bom que eu 
seja médico porque a gente, como médico, aprende a não chorar, nem nas 
alegrias, nem nas tristezas. Eu, realmente, me emocionei muito e fiquei muito 
grato mesmo pela iniciativa do Deputado Jalser e do Deputado Chagas, 
porque, realmente, muitas vezes na vida fazemos coisas que não estavam 
nos nossos planos e temos que fazer. Porque, no ambiente em que estamos 
vivendo, é preciso lutar para acabar com determinada situação. Quando eu 
me formei já estava com cinco anos de casado com a minha esposa, depois 
de oito anos de namoro, ela estava gestante do nosso primogênito, Mozarildo 
Cavalcante. E com 24 anos, eu disse a ela que teríamos 26 anos para termos 
os filhos que nós queremos, termos uma casa e um carrinho para andar. Era 
esse o ponto que nós dois queríamos e conseguimos. E eu diria mais, em 
função das dificuldades pelas quais passamos indo estudar fora, por mais que 
o pai da gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, não dava para pagar 
as despesas integralmente. Tanto é que a gente conseguiu instalar a casa do 
estudante, uma república onde oito pessoas dividiam quatro marmitas. Essa 
experiência veio comigo, por ser o primeiro filho de Roraima a se formar 
em medicina no sentido de valorizar ao máximo, pois, muita gente não 
pôde ir estudar fora e os poucos que foram passaram muitas dificuldades. 
Eu decidi entrar na política por quê? Isso já foi até mencionado aqui por 
outros companheiros. Naquele tempo, só existiam dois partidos: ARENA 
e o MDB, eu era da ARENA, mas da ARENA dissidente e a lei naquela 
época permitia que o partido tivesse sublegenda e nós queríamos lançar um 
candidato a Deputado que já era deputado, o Doutor Sílvio Botelho. Mas, 
o governador à época, vou citar o nome porque esse é um fato histórico, 
chamado Ramos Pereira, simplesmente implicou que o Doutor Sílvio não 
poderia ser candidato, conseguiu amedrontar o suplente e eu fui escolhido 
como suplente do doutor Sílvio e entrei na política. Perdemos essa eleição 
e fui proibido de entrar na maternidade que era a única que existia no 
Estado e no Hospital Coronel Mota. Passei a sobreviver da minha profissão 
atendendo a população no Hospital Nossa Senhora de Fátima, aliás, eu 
sofri muito quando demoliram o hospital. Para mim, era um patrimônio 
histórico desse Estado. Então, em 82, durante o regime militar, resolvi me 
candidatar novamente e fui a Brasília. Levei na cabeça a necessidade de 
acabarmos com aquele regime de território federal em que o governador 
chegava aqui nomeado pelo Presidente da República, sem nunca ter vindo 
aqui em Roraima e já vinha com todo grupo de secretários para formar o 
governo. Nós, aqui, éramos como se fôssemos nativos ignorantes e a briga 
com esse pessoal foi grande. Quando fui eleito, em 82, tinha como ponto 
principal transformar em estado o nosso querido Roraima. Segundo, trazer 
uma universidade para que não houvesse mais a necessidade dos filhos das 
pessoas pobres daqui saírem para estudar fora. E, em terceiro lugar, trazer 
uma escola técnica, porque via naquele período também que muita gente ia 
para Belém, mas não tinha condições de fazer uma faculdade e faziam um 
curso técnico para garantir uma profissão, como agrimensura, técnico em 
edificações e muitos fizeram isso. Então, fui também com a meta de trazer a 
universidade e a Escola Técnica no meu primeiro mandato de 82. E consegui, 
enfrentando a reação dos próprios parlamentares do norte do Brasil, porque 
nós éramos um território que tinha mais ou menos 150 mil habitantes e eles 
questionavam o fato de um território com 150 mil habitantes querer ter uma 
escola técnica e uma universidade. E, então, eu debatia. Existe alguma lei 
que diga quantos habitantes devem que ter na unidade da federação para 
que tenha uma escola técnica ou uma universidade? Foram muitos anos 
para conseguir aprovar na câmara e depois no senado. A coisa ainda foi 
mais complicada porque não tínhamos um senador e graças a Deus teve um 
Senador do Acre, Jorge Kalume, que apadrinhou essa tese da Universidade 
porque ele tinha sido o criador da universidade do Acre e nós conseguimos 
aprovar a lei e o presidente sancionou. Presidente Sarney sancionou tanto a 
lei da Universidade, quanto a lei da escola técnica, mas deu uma segurada 
na universidade e só fez o decreto formando grupo de professores e técnicos 
administrativos depois que a Constituição de 88 transformou Roraima em 
Estado.
 Então, eu vejo assim hoje, estar aqui nesta Casa, que é o Poder 
Legislativo, a casa do povo, era um sonho muito distante pensar que isso 
fosse acontecer e hoje eu estou aqui feliz recebendo uma homenagem desse 
mesmo Poder Legislativo.
 Em relação ao Tribunal de Justiça, naquele tempo, o governador 
fazia uma perseguição contra alguém, como fez comigo, não só me proibindo 
de entrar na maternidade, mas entrou com um processo contra mim. Eu 
fui absorvido aqui e ele recorreu. O nosso tribunal, naquele tempo, era em 
Brasília. Era o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e para 
você acompanhar um recurso em Brasília, era um Deus nos acuda. Mas, 
eu tinha alguns amigos e irmãos que me deram força e eu consegui ser 
absorvido também do tribunal de Justiça de Brasília e dos Territórios. Depois, 
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RESOLUÇÃO Nº 02142/2017
 A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado De Roraima, no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE,
 Art. 1º Conceder férias a servidora, Geórgia Amália Freire 
Briglia, matricula n° 17812, programadas para o período de 03/03/2017 a 
01/04/2017, referentes ao exercício de 2017.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 02 de março de 2017.
ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 2143/2017-SGP
 A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,
 Considerando o teor da Súmula nº 473 - 03/12/1969 do STF, 
segundo o qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”, considerando ainda a Lei nº 418/2004 do Estado de 
Roraima, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública do Estadual, 

RESOLVE:
 Art. 1º Exonerar PAULA CRISTINA FIDELIZ OLIVEIRA, 
matrícula 5863, CPF: 609.497.242-20, do Cargo Comissionado de 
Assistente Parlamentar II AP-11, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 
partir de 14 junho de 2016.

Palácio Antônio Martins, 02 de março de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 085/2017 
 A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento da servidora Maria dos 

Santos Miranda de Mesquita, para viajar com destino a Manaus-AM, 
no período de 06 a 09.03.2017, com o objetivo de participar da reunião 
com o Coordenador Geral do Parlamento Amazônico, a serviço desta Casa 
Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 24 de fevereiro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 02141/2017-SGP
 A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
 Art. 1º Interromper, a partir de 02/03/2017, o usufruto das 
férias da servidora DEYSE BARBOSA FREITAS, matrícula 017835, 
programada para o período de 21/02/2017 a 22/03/2017, referente ao 
exercício de 2017, por necessidade da administração.
 Art. 2º Os 20 (vinte) dias restantes das férias interrompidas 
serão usufruídas no período de 02/05/2017 a 21/05/2017.
 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 02 de março de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

 O programa Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa de 

Roraima está com inscrições abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas na sede do Abrindo Caminhos, 

no bairro Cambará, av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  (95) 98402-5014

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA
independente e mais perto de você

horizontal

/ale.roraima

/assembleiarr
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facebook/ale.roraima

Agora é Lei!

 

Depois de 20 anos de espera o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima foi sancionado. A lei 1.160 aprovada pelos 
deputados estaduais em 27 de dezembro de 2016 beneficia diretamente 78 servidores. 

Mas, indiretamente, torna realidade o sonho de 78 famílias.

O Plano dá garantias na construção da carreira profissional dos servidores e
reflete na melhoria da qualidade da prestação de serviços para a população.


