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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

ATOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 260/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor JOÃO 

DE CARVALHO Matrícula 16793, para viajar com destino ao município 
Rorainópolis, no período de 06.07 a 15.07.2015, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

               Palácio Antônio Martins, 02 de Julho de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 261/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor PEDRO 

MARDEN SOUZA FELIX Matrícula 11588, para viajar com destino a 
cidade de Manaus - AM, no período de 06.07 a 15.07.2015, com a finalidade 
de tratar de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste 
Poder.

                Palácio Antônio Martins, 02 de Julho de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 262/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores 

RAILTON DA CRUZ BATISTA, CRISTHIAN BRUNO VELA DE 
AGUIAR, VANESSA RIBEIRO DA SILVA, HERMES FERREIRA 
DE ANDRADE FILHO e NIVALDA NAZARE GOMES CARDOSO 
para viajarem com destino a cidade de Manaus - AM no período de 07.07 a 
14.07.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos inerentes às atividades 
funcionais, a serviço deste Poder.

    
                Palácio Antônio Martins, 06 de Julho de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

ERRATA DA RESOLUÇÃO DE AFASTAMENTO Nº 240/2015
Retificamos a Resolução Nº 240/2015 publicada no diário 

da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 01 de Julho do 
ano em curso, Edição Nº 2084, em virtude de incorreções no período de 
afastamento.

Onde se lê: no período de 02.07 a 06.07.2015
Leia-se: no período de 13.07 a 17.07.2015

             Palácio Antônio Martins, 06 de Julho de 2015
       Niura Cardoso de Souza

   Superintendente Administrativa

ATOS LEGISLATIVOS

 EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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DAS COMISSÕES
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA 
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 011/2015, ALTERNADA 
PELA RESOLUÇÃO Nº 019/15, REALIZADA EM 12 DE MARÇO 
DE 2015 PARA ARGUIÇÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCLUSIVO.

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 
às quinze horas e dez minutos, na Sala de Reuniões, nos autos do Plenário 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Parlamentar, sito à Praça 
do Centro Cívico, 202, reuniu-se a Comissão Especial Externa, criada 
por meio da Resolução Nº 011/2015, alterada pela Resoluçãonº 019/15, 
destinada para, nos termos dos arts. 269 e 271 do Regimento Interno, 
analisar a indicação do nome do Senhor Ubirajara Riz Rodrigues, 
indicado pelo chefe do Poder Executivo para exercer o cargo de Diretor - 
Presidente da Junta Comercial do Estado de Roraima, conforme mensagem 
Governamental nº 005/15, datada de 03/02/15, sob a Presidência do Senhor 
Deputado Valdenir Ferreira. 

ABERTURA: O Senhor Presidente registrou a presença dos 
Senhores Parlamentares que compõem esta Comissão: Odilon, Coronel 
Chagas e Zé Galeto. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião e passou ao exame da Ata da reunião anterior. 
A requerimento do Senhor Deputado Coronel Chagas, foi dispensada a 
leitura da Ata da reunião anterior, tendo em vista a distribuição de cópias, 
com antecedência a todos os Membros da Comissão para conhecimento 
do seu teor. Logo após, o Senhor Presidente colocou a Ata em discussão. 
Não havendo nenhuma retificação, por parte dos Membros, foi submetida 
à votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Membros da 
Comissão.  EXPEDIENTE: Por determinação da Presidência da Comissão 
a Ata será transcrita na íntegra. Senhor Presidente Valdenir Ferreira- 
Peço ao relator que faça a leitura da ficha de inscrição do argüido. Senhor 
Deputado Coronel Chagas - Comissão Especial Externa, criada nos termos 
da Lei de resolução zero onze de dois mil e quinze e alterada pela resolução 
número dezenove de dois mil e quinze. Ficha de identificação do Senhor 
Ubirajara Riz Rodrigues, indicado para exercer o cargo de Diretor - 
Presidente da Junta Comercial de Roraima (JUCERR). 

Nome do declarante: Ubirajara Riz Rodrigues, registro 
geral: seis mil, novecentos e um, SSP/RR, CPF: zero,zero,três, dois, 
quatro,quatro,dois, quatro, dois,zero,zero. Filiação: Manoel Riz M. 
Rodrigues e Iris Franco Rodrigues, Data de nascimento: nove de julho 
de mil  novecentos e quarenta e quatro, nacionalidade brasileira, estado 
civil: casado, profissão: administrador, roraimense, endereço residencial: 
Avenida Nossa Senhora da Consolata, seiscentos e um, centro, Boa Vista, 
Roraima. Senhor Presidente Valdenir Ferreira- Neste momento, paço a 
palavra ao Senhor Ubirajara Riz, para suas considerações iniciais. Senhor 
Ubirajara Riz Rodrigues - Boa tarde ao Senhor Presidente e aos demais 
Membros presentes. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. 
Diria que hoje, tenho uma responsabilidade de ser Presidente da Junta 
Comercial do Estrado de Roraima, sempre estive lutando. Hoje com setenta 
anos de idade, sempre estive em Entidades e Associações, cuidando, até 
chegar Presidente. Na Junta Comercial, por exemplo, fui convidado 
duas vezes   antes desta. Uma foi pelo Governador Flamarion, e não sei 
o motivo, não fui ser, outra, foi uma composição do governo passado do 
Governador Anchieta, que eu também iria ser Presidente e depois, não 
assumi a Presidência, e sim, outra pessoa, Claudesi em comum acordo 
comigo e, eu aceitei, ele seria o Presidente e dois anos após, eu seria o 
vice Presidente. Isso foi feito, e quando foi em dois mil e dez, após as 
eleições, eu fui demitido da Junta Comercial sumariamente, demitido da 
Vice Presidência e do Conselho. Sendo que do Conselho, eu não poderia ter 
sido demitido, Senhor Presidente, porque para se demitir um conselheiro da 
Junta Comercial, é necessário ter um processo dentro da Junta do Conselho 
de Vogal para ser aprovado. Isso não foi feito, entrei na justiça e retornei 
como Conselheiro. Não quis entrar, até como Vice Presidente, teria voltado 
pelo menos por uns três meses após as eleições. Fiquei até terminar o 
mandato, Quando terminou o mandato de Conselheiro, outro Conselho foi 
constituído, peguei minha documentação e mandei para Brasília e acabei 
sendo nomeado pelo Ministro como Conselheiro titular representando 
a União. O Conselho da Junta, hoje, é composto por quatorze Membros, 
diz a Lei que sete são de grau superior, Federação do Comércio, todas as 
Federações. Hoje o Conselho da Junta, hoje não, já á tempos, está irregular, 
tem uma CBL. Terminando a eleição, a governadora recebeu uma denúncia 
da Federação da Micro Empresa, falando da irregularidade que estava 
havendo na Junta e pedindo a sua vaga que era de direito, pois já havia 
feito o pedido várias vezes, mas não tinha alcançado êxito. Em seguida, a 
Federação do Comércio- FECORR, fez uma carta à governadora, relatando 

DECRETO LEGISLATIVO
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também às irregularidades na Junta Comercial por possuir duas Entidades 
da CBL, pedindo ainda que o Conselho não comportava quatorze Membros 
e sim onze, depois quatorze, cada passo desse  que se dá para passar de onze 
para quatorze, tem um processo, não foi feito processo nenhum botaram na 
marra, tiveram a oportunidade de resolver isso, Senhores Deputados, em 
dois mil e quatorze, em dois mil e quatorze foi dada a oportunidade de ser 
resolvido isso. 

Teve uma assembleia na Junta Comercial, dos Conselheiros 
da Junta, para regularizar a situação de quatorze membros, nessa altura 
discutiu-se bastante que não era certo estar com dois elementos, isso já se 
vinha discutindo á muito tempo mais na sessão foi discutido assiduamente, 
como na maioria só tem eucomo representante da união é que opus - me 
por dever de justiça, por dever de responsabilidade minha, está aqui a ATA 
onde diz “submeto a aprovação do plenário... exceto pelo Senhor Ubirajara 
Riz Rodrigues que não aprova, devido ser contra a Entidade de Classe 
CBL), só colocaram isso na ATA, mas ta aqui na ATA pronta, isso para 
provar a sua irregularidade. Quando a Governadora recebeu a segunda 
carta da Associação Comercial pedindo providências, carta esta que está 
aquijunto com todas as outras cartas dizendo da irregularidade e pedindo 
intervenção, para se tomar qualquer decisão a respeito de tirar uma entidade 
do Conselho, só com a intervenção.

Se qualquer pessoa ou qualquer um de nós que recebesse uma 
denúncia, teria que tomar uma providência ou ficar conivente. Ela tomou, 
fez uma intervenção, criando uma Comissão provisória e anulando todos 
os Decretos que nomearam eles para fazer um outro Conselho até terminar 
o mandato , o nosso mandato termina no dia seis de janeiro de dois mil 
e dezesseis, alguns Conselheiros foram até o Juiz e tentaram mandado 
de segurança, foi concedido mandado de segurança, mas   invertendo o 
caso, não falaram em nenhum momento que a Governadora estava fazendo 
um Decreto intervindo por denúncia na Junta Comercial, por denúncia de 
irregularidade, eles arranjaram, o meu caso, o que aconteceu em dois mil 
e dez, que o Governo me demitiu, eu sozinho, sem ter processo nenhum, 
sem ter nenhuma 
denúncia contra mim e não é denúncia contra os Conselheiros é denúncia 
contra a situação da irregularidade do Conselho da Junta, só tem essa forma.

Eles entraram na justiça e o juiz deu a liminar, está sob liminar, 
a Governadora teve que voltar eles, a Governadora cumpriu o decreto 
esperando que seja discutido o mérito, o mérito explica como foi tomada 
essa medida, o que acontece hoje é que os sete companheiros que entraram 
na justiça, voltaram e depois os outros também fizeram outro mandado de 
segurança, caiu para outro juiz, o juiz só aprovou o que o outro tinha feito, 
mas está tudo sub judice aguardando ser discutido o mérito. Acontece que 
não foi discutido o mérito até agora porque o desembargador que deu essa 
liminar, entrou de férias, então daqui que coloquem outro para substituí-lo, 
é que vai ser discutido o mérito, então a situação do Conselho da Junta 
está nesse aspecto, aguardando discussão do mérito desse mandado de 
segurança. 

Como Presidente, estamos fazendo o nosso trabalho, quero 
dizer para vocês que quando eu fui convidado pela Governadora para 
ser o Presidente da Junta Comercial, primeiro, ela me reclamou dizendo 
que havia muita reclamação da Junta Comercial, a Junta Comercial tem 
demora em muitos documentos, não tinha ninguém e etc. eu disse a ela o 
seguinte: Governadora, eu quero duas pessoas, dois diretores que a Senhora 
nomei que são de minha confiança, primeiro, é o diretor de administração e 
finanças, que eu tenho ver como está a situação financeira e preciso de uma 
pessoa de confiança que é o Gadelha, o Gadelhaantes de ser Prefeito, ele é 
um profissional de alto nível da SEPLAN, o outro é o Diretor de registro, 
se a Senhora me der essas duas pessoas, para o restante das funções eu só 
preciso que a Senhora me mande gente com perfil, mas esses Diretores, 
eu preciso para organizar e lhe garanto que nós vamos colocar a Junta 
Comercial no devido caminho e melhorar rapidamente o atendimento 
porque nós conhecemos essa matéria.

O Diretor de registro, é uma pessoa que está há dezoito anos 
na Junta, trabalhando no registro, sendo recebido por outra função, ele 
chega dez horas, assina documento e não faz nada, que é o Cidiclei, esse 
funcionário Cidiclei, está há dezoito anos na Junta Comercial, hoje ele é o 
Diretor de Registro. 

Nós revolucionamos a Junta Comercial Senhor Presidente 
e Deputado Coronel Chagas, nós chegamos na Junta e fizemos um 
levantamento de tudo, conversamos com todos os funcionários, existia uma  
desmotivação muito grande dos funcionários, o que acontecia na Junta 
Comercial é que o Presidente, praticamente, 
não falava com o Secretário - Geral, o Secretário - Geral é quem cuida de 
todo o “coração” da Junta Comercial, e o presidente não falava com ele, 
por isso que 
demorava, os processos ficavam todos na mesa dele, o Diretor 

Administrativo-Financeiro não falava com o pessoal que cuidava da folha 
de pagamento, era direto com o Presidente. 

Era um ambiente tão ruim, nós chamamos todos os funcionários, 
o próprio Clodezir ao visitar - me ele me deu os parabéns e disse que não 
conseguiu fazer o que eu estava fazendo, eu até agradeci a ele, a Junta 
Comercial hoje, está passando por uma revolução tecnológica muito grande, 
a Junta Comercial daqui à seis meses, mais  ou menos, deverá através do 
Projeto Redesim e o Projeto Integrar que estava parado e nós estamos 
colocando em execução, estivemos emBrasília  e já está vindo  um pessoal 
para digitalizar todo o nosso acervo, existe um convênio com o SEBRAE,no 
qual ele vai pagarsetecentos mil reais para fazer essa digitalização, tem um 
convênio com o SEBRAE nacional, através de Minas-Geraisno qualvirá 
o programadeMinas-Gerais,com esse programa do INTEGRARvocê vai 
chegarna sua empresa, no seu computador e fazer tudo, se você quiser fazer 
alguma alteração, você fará lá e só vai levar os papéis na Junta Comercial, 
mas nesse INTEGRARé preciso que haja a integração entre Prefeitura e 
Governo do Estado na SEFAZ.

O maior problema que havia, era na Prefeitura e já está 
resolvido, semana passada nós assinamos o convênio, fomos com a Prefeita, 
fizemos de tudo para que funcione o PROGRAMA,a digitalização chega 
na segunda-feira, eu tive informações hoje, através da minha cobrança 
veemente lá em Brasília, que estão chegando na próxima semana também,o 
pessoal do SEPROpara fazer essa integração nos outros órgãos, porque 
hoje, por exemplo, o nosso PROJETO INTEGRAR, só está integrado com 
a Receita Federal, em seguida quando nós fomos em Brasíliachamados 
pelo Presidente da Micro-Empresa que é o Senhor Afif Domingos, lá foi 
tratado também do Bem-Mais-Simplesque é da Junta Comercial, que 
vai regularizar toda a documentação de todo cidadão brasileiro, isso é 
importante, é tudo feito na Junta Comercial.

A Junta hoje tem uma responsabilidade muito grande, e está 
tudo tramitando na melhor forma possível, como aqui em RORAIMA 
temos pouca história escrita, eu tentei trazer aqui uma documentação desde 
a criação da JUCERR, até para os Senhores terem isso na Assembleiaesse 
documento, que eu achei que era um documento que precisava relatar 
como foi criada, quando foi criada, desde o Território,tem tudo aqui nesse 
documento, onde eu também falo da missão da Junta Comercial.

A Junta Comercial hoje, é um Plenário, existe o Plenário e existe 
a Presidência, o Plenário é composto por quatorze Membros e Quatorze 
Suplentes e a Presidência é um órgão deliberativo e representativo, que no 
caso, o Presidente sou eu, Secretário- 
Geral Administrativo, é Órgão fiscalizador, que é o nosso Jurídico, eu 
também vou explanar aqui hoje, o que éo regime de registro e também o 
que está acontecendo com esse Projeto Integrar, com esse Projeto Integrar 
depois de integrado com a Prefeitura e depois com a Receita Estadual, nós 
daremos um passo muito significativo, tudo será feito pela internet, por 
exemplo, vocês aqui na Assembleiaque precisarem de uma documentação 
de uma situação de qualquer empresa, vocês poderão tirar aqui pela internet.

Os Poderes Constituídos, o Poder Judiciário, todos, poderão 
baixar documentos pela internet, isso é uma inovação muito grande e 
também uma responsabilidade muito grande, eu já assinei todos os contratos 
para a liberação de todos esses acervos, o acervo documental também é 
uma preocupação muito grande, todos esses arquivos da Junta Comercial, 
estão colocados em pastas, pegando o sol, pegando tudo. Essa digitalização 
que começa na segunda- feira, vai acabar com tudo isso, nós vamos ter um 
arquivo seguro, isso começa já na segunda-feira .

Eu apresento aqui, para vocês também, a composição do quadro, 
onde nós temos trinta e dois funcionários, todos estagiários, isso é uma 
preocupação muito grande, eu já conversei com a Governadora, e peço que 
os Senhores ajudem, não pode passar desse ano, já estamos preparandoo 
quadro de funcionários para fazer concurso ainda esse ano, é inadmissível 
uma autarquia não ter nenhum funcionário de carreira, agora mesmo, chegou 
um expediente de Minas Geraisconvocando dois funcionários titulares que 
fossem do quadro da Junta Comercial, para fazerem um treinamento lá, eu 
não pude mandar porque não tem ninguém, essa é uma preocupação na qual 
os Senhores poderão nos ajudar.

Eu fui Vice-Presidente da Junta Comercial em dois mil e oito, e 
como Vice-Presidente, no Plenário, eu falei muito e exigi que fosse criada 
uma Comissão para fazer um levantamento da situação da Junta Comercial 
naquela época, foi criada uma Comissão, com Ubirajara Riz, quem vos-
fala, Eliaci Marinho que é uma técnica e o Secretário Geral da época, 
levantamos toda a situação da Junta Comercial, fizemos um ofício para o 
Presidente, eu tenho cópia aqui, vou deixar cópia para todos os Senhores.

Em dois mil e oito, a Mensagem Governamental pronta para vir 
para a Assembleia, estava tudo pronto para ser enviado para a Assembleia, 
para o Governandor Anchieta assinar, tinha o quadro de funcionários que 
nós precisá-vamos, tudo pronto em dois mil e oito, o todo, o Organograma 
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da Junta Comercial, tudo pronto, tudo minutado e, entregamos para o 
Presidente da Junta Comercial para que ele fosse até o Governador,  tudo 
isso,  já estava pronta a minuta do Projeto De Lei, para que não se tivesse 
trabalho no Gabinete do Governador, mas tinha que ter sido mandado para 
a Assembléia.

É inadmissível, os Senhores precisam nos ajudar, a Junta 
Comercial tem que pedir socorro dos Senhores, não é admissível termos 
trinta e dois funcionários e nenhum deles ser concursado.

Nesse Projeto Integrar Senhores, existem fases a serem 
cumpridas, as fases de dois mil e quatorze foram cumpridas direitinho, 
nessas fases nós tivemos que fazer a parte estrutural, todo o acervo, tudo 
que era necessário de Tecnologia de Informação, como por exemplo, o 
Software, tudo foi comprado, a Junta Comercial fez a sua parte.

Foi criado um Conselho que é dirigido pela SEPLAN e todos 
relacionados com as entidadescomo por exemplo, Junta Comercial , 
Corpo de Bombeiros estão presente nesse Conselho,mas esse Conselho 
não estava funcionando, nós já entramos em contato, logo esse Conselho 
voltará a funcionar para dar suporte a todo esse projeto, em dois mil e 
quatorze a Junta Comercial cumpriu tudo, gastou duzentos e setenta mil 
em equipamentos, está tudo funcionando na Junta Comercial, agora só está 
faltando a integração da Prefeituraque já assinou o convênio e chegar o 
pessoal de Minas Gerais que são os técnicos para montarem isso.

É uma inovação muito grande, e nós temos também em dois 
mil e quinze, uma responsabilidade a ser cumprida, como comprar novos 
equipamentos, essa parte tecnológica é muito cara, todo esse acervo é muito 
caro, nós só estamos fazendo isso porque o DREIque é o Departamento de 
Registro que fica em Brasília e que coordena todas essas Juntas Comerciais, 
consegui o apoio do SEBRAE, aliás, o SEBRAE, não passa dinheiro para 
ninguém , ele compra e executa os serviços e deixa pronto,  por exemplo, 
essa digitalização que gastaram setessentos mil reais, para o pessoal vim 
fazer, que aliás, nós estamos cobrando e logo  virá, temos certeza de que 
segunda-feira estarão aqui , todo o equipamento que vier para digitalização, 
vai ficar aqui , será nosso, o Programa é da Junta Comercial com apoio 
do SEBRAE e com imposição do DREI, mas o que nos preocupa nesse 
Programa é que vai passar pelo SEPRO, o SEPROem Boa Vista, não tinha 
condições de atender funcionários públicos, mas nós cobramos bastante 
no DREIe parece que vai ser criado um departamento exclusivo para fazer 
essa integração.É uma inovação muito grande da Junta Comercial, essa é 
a primeira providência que será tomada, em seguida, Senhor Presidente, o 
que nos preocupa são os nossos recursos humanos, os Senhores vão nos 
ajudar e vão nos cobrar e eu queria pedir que os Senhores nos ajudassem 
em mais uma coisa.

A nossa sede lá na Jaime Brasil, é um prédio do Governo, 
mas não é do Governo na verdade, é do Banco de Roraima, nós vamos 
tentar regularizar a documentação, a Junta Comercial, é uma Autarquia, 
precisa ter seus bens, para isso, nós pediremos apoio de vocês, nós temos o 
pensamento, com apoio de vocês, de tentar mudar de sede também, tentar 
até construir uma sede, existe uma proposta Senhor Presidente, 
antiga, da época em que eu era Presidente da Associação Comercial, a 
Associação Comercial possui um terreno atrás da Prefeitura,então, existe 
uma proposta que tramitou na Junta Comercial e na Associação Comercial, 
para que fosse feito um prédio naquele local, a Associação Comercial, 
ficava com uma parte e colocaríamostodasas outras entidades,como por 
exemplo, asmicro empresas ficariamlá e a Junta Comercial ficaria com um 
andar só.

Existem minutas desta proposta, mas está tudo parado, nós 
vamos tentar reativar isso, até mesmo, com uma Emenda Parlamentar 
impulsionada pelo DREI em Brasíliaimpulsionada pelos Senhores, eu acho 
que isso é possível, porque aquele prédio está inadequado, a instalação 
elétrica tem que ser toda reformada, já fizeram isso inclusive, mas está tudo 
errado.

O que nos preocupa muito hoje, é que nós temos equipamentos 
muito caros, no momento, está tudo bem, mas tudo é possível acontecer, 
o prédio está com instalação velha, é necessário que nesse ano, nós 
também procuremos fazer isso, nós sabemos da dificuldade do Estado, 
mas é uma proposta nossa também, a outra Presidente, nós necessitamos 
de colaboração, pois iremos aumentar muito esse ano o nosso serviço na 
Junta Comercial e contamos com trinta e dois funcionários, a baixa de 
empresa que não era na Junta Comercial,por exemplo, hoje,é feita de forma 
rápida, isso resolveu um grande problema do Brasil todo, principalmente 
nosso aqui, antes, havia muita dificuldade para se constituir uma empresa, 
demorava mais ou menos de três, á seis meses, para dar baixa era muito 
difícil.

Hoje, o Governo Federal, através desse Programa que será 
lançado a partir de maio desse ano, pois ele já está pronto, vai regularizar 
todas as empresas, tudo vai passar pela Junta Comercial, então, nós 

precisamos de pessoas que tenham formação em Tecnologia.
Na Junta Comercial, apenas os Diretores ganham bem, para 

osdemais,  o maior salário que tem,  é o da Chefe de Gabinete que é quatro 
mil reais, existem uns três ou quatro Cargos de dois mil e os demais, 
ganham um salário mínimo, dois mil e pouco é o salário dos Digitadores, 
Presidente, praticamente todos tem treinamento de Analista de Processo, na 
Junta Comercial tínhamos dois Analistas, hoje, temos quatro e precisamos 
de mais dois.

Os Analistas é que analisam e dão sequência aos Processos, 
antes, esses dois analistas se revezavam, um cuidava do registro de empresa 
e o outro de microempresa, oproblema é que quando um deles faltava, o 
outro não podia trabalhar e o Processo ficava parado, nós encontramos 
Processos na Junta Comercial, de 
Empresas daqui, com um ano sem providências, isso era a nossa Junta 
Comercial, imediatamente nós resolvemos esse problema, todo dia 
cobrando do Conselho.

Nós nos reunimos com todos os funcionários e os orientamos 
para que os Processos saiam de imediato da Junta Comercial, antes, as 
pessoas que tinham treinamento de Analista estavam foram de área, por 
isso, não trabalhavam com Processos, nós trouxemos todos para as suas 
áreas e com isso melhoramos muito o atendimento.

Hoje, ao chegar na Junta, o Senhor já encontra os funcionários 
com seu crachá e então você já identifica cada pessoa, tem a fotografia dela, 
daqui á uma semana, eles terão também senha.

Os Processos não estão demorando, enquanto esse Integrador 
não funciona, tomamos o cuidado de agilizar o trabalho para que seja feito o 
mais rápido possível e isso está sendo feito, ainda temos uma dificuldade em 
relação a demora da Prefeitura, mas, a Senhora Prefeita se colocou a nossa 
disposição, então, a Junta Comercial enviou o Secretário da Prefeitura para 
Minas Gerais para que ele conhecesse o funcionamento do Projeto Integrar. 
Depois de integrado isso, a Prefeitura irá arrecadar mais e tudo funcionará 
de forma correta.

Até o fim de dois mil e dezesseis, nós estaremos em oito dias 
(que é a media que o DREI estabeleceu) para todas as Juntas Comerciais, 
para que uma firma saia com seu Alvará de Licença, podendo ser feito em 
sua casa, inclusive, se for possível, essa foi uma providência imediata que 
nós tomamos.

Outras ações em andamento estão nas apostilas que eu trouxe 
para que os Senhores possam ver. Fizemos uma reunião que incluía nossos 
Diretores, os funcionários da parte de TI e demais servidores, para que eles 
conhecessem como funciona esse Projeto e tudo que a Junta Comercialfaz, 
por isso Senhor presidente, que o atendimento foi melhorado, pois agora 
cada um sabe exatamente o que tem que fazer, sensivelmente a nossa Junta 
Comercial  melhorou.

Eu tenho algo a explanar de suma importância, Senhor Presidente, 
eu também sou Presidente do Conselho Regional de Administração, nesse 
Conselho, nós tivemos eleições no ano passado, nessa eleição, os nossos 
adversários foram quatro professores da Universidade Federal de Roraima, 
que eram praticamente donos do Conselho, então, nós levamos uma Chapa 
como meu nome e entramos para disputar a eleição, o dia nove de julho, 
é o dia do Administrador, existe o sindicado dos Administradores e esse 
sindicato faz corrida para os Administradores todo ano, quando foi no ano 
passado, que eu era Presidente, pois tinha sido eleito para o meu segundo 
mandato, nós apoiamos o sindicato, compramos água, levamos uma lona 
para a frente do CRA e fizemos essa corrida que foi linda, nossa eleição 
era em outubro,  tanto a chapa um, que era a minha, quanto a chapa dois 
que era do adversário, fizemos umas camisas com nome de chapa, umas 
fotografias de todo mundo, foi um condensamento muito grande, aconteceu 
que a chapa dois, que era dos professores, tiraram fotografias do nosso 
pessoal trabalhando, a nossa eleição é feita pela internet, direto com 
Brasília, nós queríamos brincar, participar, não nos preocupamos com o 
que havia no Regimento Eleitoral e que isso poderia mudar o eleitorado, 
mas o Administrador mudar por vestir uma camisa, isso é um absurdo, 
então, fizeram uma denuncia para o CFA,pedindo anulação da eleição, e 
mais ainda, querendo descaracterizar minha eleição, alegando que eu sou 
apenas um Administrador, não professor, usando seus currículos e muitos 
documentos e isso foi para o plenário em Brasília, mas por nossa sorte, 
apareceu um dos Diretores do CFAaqui, que veio dar um treinamento e foi 
até o escritório  comigo, chegando no escritório ele viu muitos diplomas 
que ficam atrás da minha cadeira, tenho muitos Diplomas quecoloco em 
quadros, entre eles estava esse Deputado  Coronel Chagas, ele olhou disse “ 
Bira, aqui está a sua defesa”, tirou esse documento e levou e disse que iria 
entregar para os Diretores, disse ainda, que os professores tinham muitos 
diplomas e queriam descaracterizar a sua eleição, pois, segundo eles, você 
somente possui o curso de Administração, não possui outro curso, e a sua 
diretoria também são todos Administradores.
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A pessoa que foi me defender, que era um irmão meu, entrou na 
sala, segundo ele, me dizendo, e disse: “eu trago esse documento no qual 
todos os Deputados da Assembleia Legislativa de Roraima, concederam o 
título de orgulho de Roraima, a esse Administrador, segundo a lei numero 
tal, pois lá na cidade dele, existem quatrocentos mil habitantes e mais 
ou menos isso de leitores, o povo outorgou” estou como Presidente do 
Conselho Regional de Administração,  por causa desse papel, isso é uma 
valorização, você deve dar valor ao que tem.

O Senhor Presidente da Comissão Deputado Valdenir Ferreira 
– Senhor Ubirajara, só por uma questão de ordem, nós ainda temos uma 
vasta agenda de compromissos, eu queria agradecerpelas suas considerações 
e ouvindo oque Vossa Excelência está falando, nós sabemos que o Senhor 
tem um Curriculum grandioso de serviços prestados a esse Estado e, 
gostaria de passar agora, a palavra aos nobres colegas Deputadosiniciando 
pelo Relator, Deputado Coronel Chagaspara que ele proceda asperguntas 
pertinentes a pauta de que estamos tratando aqui.
Senhor Deputado Coronel Chagas- Boa tarde a todos, quero cumprimentar 
o nosso Presidente, Deputado Valdenir Ferreira, Deputado Zé Galeto, 
Deputado Odilon, dá as boas vindas ao Presidente da JUCERR, Ubirajara 
Riz Rodrigues. Presidente, tinha algumas perguntas para fazer, mas após a 
exposição do Ubirajara, supriu. Era para saber daestrutura da Junta, pois 
chegou ao conhecimento, que lá, só tem estagiários. Outra pergunta, era se 
havia previsão de realizar concurso, ele nos respondeu com a explicação, 
deu para entender que realmente há a necessidade. Outra pergunta, era 
se teria algum projeto previsto para estruturar melhor, eu vejo que já 
existe um projeto, mas se o governo não mandou, acho que não achou 
conveniente, naquele momento, sugeri que apresente à governadora e faça 
o convencimento político, pois se não convencê-la, porque se não chegar 
aqui, não poderíamos fazer nada, pois a matéria cuja a competência para dar 
início, é da chefe do executivo. Portanto, estou satisfeito com a exposição 
feita e não tenho nenhuma pergunta a fazer. Senhor Deputado Zé Galeto- 
Boa tarde, gostaria de saber de nosso Presidente, se hoje para eu dar baixa 
em uma empresa minha, quantos dias levaria? Antigamente, demorava 
muito para conseguir dá baixa em uma empresa, havia muita dificuldade, 
o Senhor falou que hoje em dia está mais fácil. Senhor Ubirajara Riz 
Rodrigues- É rápido. Essa baixa corresponde na simplificação, você 
pode entrar até pela internet, senão, você pode ir na Junta, que tem gente 
preparada, tem um plantão pra fazer isso, imediatamente o sistema da 
baixa, você vai passar todos os seus débitos para o seu CPF,.a sua empresa 
sai do contexto rapidinho, olha, isso é um avanço no Brasil muito grande, 
por exemplo, tenho umas três empresas e até hoje eu to dando baixa em 
todas, é rapidinho.

Se você tiver alguma dificuldade, dê uma ligada para o 
Presidente, ou pra um Diretor, tenho atendido muita gente, não estou 
fazendo mais do que minha obrigação, temos feito tudo, tudo para atender 
e temos resolvido muita coisa, quanto a isso, não se preocupem, procurem-
nos, ta bom?Senhor Deputado Zé Galeto-quantos dias, Senhor Ubirajara 
Riz Rodrigues-dois dias, tem empresa que não demora nem isso, depende 
da complicação, mas a baixa é imediata, Senhor Presidente Valdenir 
Ferreira-Todos os órgãos estão interligados? Receita, CEFAZ, Prefeitura? 
Senhor Ubirajara Riz Rodrigues–A Receita está integrada como o INSS, 
está integrado com tudo hoje, esse projeto já está integrado com a Receita, 
então, a comunicação é rápida, para dar baixa é rápido, mas para constituir 
é que está demorando um pouquinho, porque não está integrado com a 
Prefeitura, mas isso está sendo feito agora, já assinamos o convênio, mas 
para dar baixa é rapidinho. Senhor Deputado Zé Galeto – Para abrir uma 
Empresa também é rápido? Senhor Ubirajara Riz Rodrigues - Está mais 
rápido, é aquilo que eu disse aqui, nós tomamos providência para que, 
enquanto não terminar esse integrador, nós tomamos providência junto com 
a Prefeitura, cada caso é um caso, ás vezes, você vai fazer uma empresa e 
isso tem um risco, se você for montar um posto de gasolina, por exemplo, a 
Prefeitura tem que dizer se naquela área é de alto risco ou médio risco, mas 
com dez ou quinze dias você já tem sua Empresa, não tenha dúvida disso.

Senhor Deputado Zé Galeto – Obrigado! Senhor Deputado 
Odilon Filho - Boa tarde Senhor Presidente, e os colegas Deputados, 
Deputado Zé Galeto, Deputado Coronel Chagas e o nosso Presidente, o 
senhor Ubirajara que se fez aqui presente e realmente relatou aqui, eu vejo 
que segundo o Relatório, consta aqui, inclusive, até a situação financeira 
é boa na Junta Comercial, eu vejo que é o único que tem saldo em caixa, 
durante dois meses, janeiro e fevereiro, teve a receita maior do que a despesa, 
então tem recurso em caixa, isso facilita a sua administração, eu vejo que 
os seus projetos estão evoluindo e que tem tomado algumas medidas com 
relação aos servidores, como bem disse o Coronel Chagas eu também iria 
fazer a mesma pergunta, mas você já respondeu, que é inadmissível hoje, 
todos ali são de Cargos Comissionados e alguns estagiários, temos que 
mudar esse perfil, as pessoas estão estudando 

e aguardando concurso público, então, tem que se fazer concurso para essas 
áreas também, eu quero elogiá-lo também, por ter indicado uma pessoa 
que está na Junta Comercial há dezoito anos e não teve uma possibilidade 
de subir dentro daquele órgão, ali, você fez a indicação para Diretor de 
Registro do Cidiclei,fez umaindicação justa, porque ele é uma pessoa 
que tem realmente conhecimento na área, eu quero aqui parabenizá-lo, 
no demais, eu gostaria de saber também, você falou de salários, que os 
melhores salários estão com os Diretores, quanto é que ganha um Diretor 
lá?: Senhor Ubirajara Riz Rodrigues – Eu a nível de Secretário e, os 
Diretores são a nível de adjuntos, são quatro apenas, para os demais, o 
salário é de quatro mil reais. Senhor Deputado Odilon Filho – Maseu 
não sei quanto ganha um adjunto, Senhor Ubirajara Riz Rodrigues – 
Um adjunto ganha uns quinze mil ou dezesseis, mais ou menos, Senhor 
Deputado Odilon Filho – Então tá bom.

Senhor Deputado Odilon Filho – Senhor Presidente, estou 
satisfeito com as informações prestadas pelo Senhor Ubirajarae pela pessoa 
que eu conheço, o Ubirajara sempre teve nessa área e acredito que a nossa 
Governadora fez a indicação da pessoa correta para está ali, presidindo a 
nossa Junta Comercial do Estado de Roraima, muito obrigado.

Senhor Presidente Valdenir Ferreira – eu ainda tenho mais 
uma questão aqui Senhor Ubirajara, a Junta Comercial almeja fazer a médio 
e longo prazo algum tipo de ação para evitar o encerramento de empresas 
prematuras? Porque nós sabemos, que algumas empresas abrem mas, o 
tempo de vida dela acaba rápido, que tipo de ação através de outros órgãos 
em parceria com a Junta Comercial, estaria se trabalhando para que essa 
empresas possam sobreviver no mercado?

Senhor Ubirajara Riz Rodrigues- mas nesse caso, não é a 
Junta Comercial, é o SEBRAE, Senhor Presidente Valdenir Ferreira – mas 
existe um convênio com o SEBRAE? Senhor Ubirajara Riz Rodrigues- 
O SEBRAE dá assistência as empresas, nós fizemos até um tempojunto 
com o SEBRAE, um programa, até no interior, mas não vai dar pra fazer-
mos esse ano, outra coisa, é que só fico como Presidente até Janeiro de 
dois mil e dezesseis, ai se encerra o meu mandato, e tenho que fazer todas 
essas coisas, vocês viram que em dois mil e oito, já estávamos preocupados 
com a Junta Comercial, eu preciso fazer isso com o apoio dos Senhores, 
eu vou vir aqui com vocês e pedir para que visitem a Junta Comercial, 
visitem esse Projeto Integrar, é muito importante para a Autarquia, está, 
recebendo uma Comissão de Deputados para conhecerem isso, porque 
vocês dão apoio para nós, é importante, é necessário que nos integremos 
para funcionar-mos, principalmente, numa instalação, Presidente, de uma 
parte tecnológica muito importante que vai ter em Roraima, vamos integrar 
todos os órgãos, a Junta Comercial tem servidores de porte,  gastou-se no 
ano passado duzentos e setenta e oito mil reais, está tudo lá, funcionando, 
isso, vocês tem que ver e cobrar, esse INTEGRAR, se vocês visitarem a 
Junta Comercial daqui um tempo, perguntem se o projeto está funcionando, 
estou dizendo isso porque está acontecendo lá em Brasília, três empresas 
se capacitaram para fazer esse programa Programa Integrar, e também 
tem outros programas, que outras Juntas Comerciais.estão fazendo.Em 
Manaus, não é o INTEGRAR, é outro, o pessoal de Manaus veio aqui com 
agente, mas nós por não termos recursos, estamos atrelados ao Governo 
Federal, então presidente, quanto a isso aí, o que nós poderíamos fazer para 
incentivar a empresa nós podemos criar junto com o SEBRAE, que está lá 
um clichê do SEBRAE, até tive reunião com aquele clichê do SEBRAE, 
antes de ontem, se você chegar na Junta Comercial, se depara com o 
clichê do SEBRAE e, ai vai surgir a pergunta “aqui é o SEBRAE ou é a 
Junta Comercial?”  amigos, para se dirigir um negócio desses é preciso 
ter experiência e, é preciso ter coragem, porque você tem problemas com 
o Conselho, com a Administração, vamos mudar tudo aquilo ali,vamos lá 
com a Superintendente Luciana Surita e 
pedir mudanças, os projetos do nosso parceiro SEBRAE, tem inicio, meio 
e fim duvidoso, porque vocês fazem Relatório, querem Relatório, mas isso, 
nós estamos integrando, aliás, isso é uma boa pergunta que eu vou levar 
para a próxima reunião com o SEBRAE, me cobrem isso depois, porque é 
possível sim, através do clichê que está lá, só com estagiário, vamos lutar 
para que sejam funcionários de carreira, técnicos para dar suporte, para 
fazer um diagnóstico da empresa, pode ser , por exemplo, que a empresa 
esteja com problema por falta de uma orientação técnica, por não saber 
como tirar o capital de giro, vamos fazer o clichê funcionar.

Antigamente, o SEBRAE era assim, lembro quesempre tive 
empresa pequena, chamei o pessoal do SEBRAE e foram os técnicos lá 
e fizeram um diagnóstico da minha empresa, hoje, não se faz mais isso, 
Deputado Coronel Chagas, hoje, se você pedir um diagnóstico da sua 
empresa, eles lhe dão um monte de escritos, que é um Relatório, para 
apresentar para o chefe deles. Nós temos que mudar isso, cobrem isso 
depois de mim, o que mais o Senhor tem para me perguntar? Senhor 
Presidente Valdenir Ferreira – Os nobres Deputados estão satisfeitos? 
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Senhor Ubirajara Riz Rodrigues - Gostaria de registrar que no 
último gráfico da apostila que eu trouxe para os Senhores, para 
que vocês vejam quantas empresas atuantes tem em Roraima, setenta e 
cinco por cento, são microempresas, outras empresas, são vinte um por 
cento, que são as empresas limitadas e empresas grandes mesmo, são 
cinco por cento. Então, nós temos hoje, vinte e oito mil, cento e setenta 
e três empresas registradas na Junta Comercial ativas, queria deixar 
algo dito. Quando a empresa não movimenta por dez anos na Junta 
Comercial, sem movimentar papel nenhum, existe uma lei em que são 
baixadas ex-officio, tem que ser feito um processo e nós vamos fazer isso 
agora neste ano. Porque há muitos anos não fazem, para buscar a realidade 
das empresas. Esses dados sãode dois mil e três e em dois mil e quatorze, os 
percentuais foram todos negativos, em dois mil e quatorze, tivemos menos 
empresas registradas do que em dois mil e treze, em janeiro e fevereiro de 
dois mil e quinze, tivemos percentuais positivos, ou seja, em dois mil 
e quinze, houve uma reação, por exemplo, mais de dezenove por cento 
de empresas foram registradas, então, a Junta Comercial está bem nesse 
aspecto, então, é isso que eu queria dizer Senhor Presidente, esses dados 
são importantes para ficarem aqui registrados. Senhor Presidente Valdenir 
Ferreira – Está ótimo, por fim, eu gostaria de agradecer a sua presença 
aqui perante esta Comissão, sabendo que após toda a avaliação do seu 
curriculum, eu não tenho duvida de que o Senhor está apto à exercer o cargo 
de Presidente da Junta Comercial, lembrando que o senhor será levado a se 
submeter ao plenário desta Casa e, o Senhor precisará de pelo menos treze 
votos para que seja ratificada a decisão desta Comissão, se o Senhor tiver 
considerações finais par fazer, a palavra está franqueada.

Senhor Ubirajara Riz Rodrigues – As minhas considerações 
finais consistem em agradecer a todos os Senhores, conheço todos e dizer 
que a minha condução de vida até agora, foi essa, em todo lugar por onde 
passei procurei dignificar o nome das instituições e o meu, eu tinha uma 
missão na vida quando eu começei, ainda menino, eu tive problemas 
familiares com o meu pai que largou a minha mãe, queria que os meus 
filhos nunca tivessem vergonha do pai e isso eu consegui. Só isso mesmo. 
Presidente Valdenir Ferreira – Obrigado Senhor Ubirajara, damos por 
encerrada a arguição do Senhor Ubirajara Riz Rodrigues, comunicando que 
a proposição, após ser deliberada nesta Comissão, será encaminha para o 
plenário desta Casa de leis para discussão e deliberação final, o Senhor 
está dispensado Senhor Ubirajara, Senhor Ubirajara Riz Rodrigues – 
Obrigado.

Presidente Valdenir Ferreira – Ordem do dia, Senhores 
Deputados, nesse momento passaremos á apreciação e deliberação do 
Projeto de Decreto Legislativo número zero seis de dois mil e quinze, 
solicito ao Relator Deputado Coronel Chagas que faça a leitura do 
Parecer.

Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, por já ser de 
conhecimento o Relatório, eu passo ao Parecer, no Relatório nós fazemos 
uma descrição da composição da Comissão do Curriculum Vitae do 
sabatinado, a experiência dele e o segundo ponto nosso é o Parecer, que 
passo a fazer com relação a sabatina do Senhor Ubirajara Riz Rodrigues 
para o Cargo de Diretor-Presidente da Junta Comercial doestado de 
Roraima, feita a arguição, a Mensagem Governamental numero zero, zero 
cinco de dois mil e quinze, foi transformada em Proposição Legislativa, a 
relatoria constatou que o Projeto de Decreto Legislativo zero zero sete de 
dois mil e quinze de autoria desta Comissão Especial, que aprova o nome 
do Senhor Ubirajara Riz Rodrigues para exercer o cargo de Diretor-
Presidente da Junta Comercial de Roraima – JUCER, não contraria 
dispositivos constitucionais e não há vícios que possam prejudicar a sua 
tramitação regular nessa Comissão e posteriormente, junto aos demais 
Membros desta Casa Legislativa, através do seu Órgão Deliberativo que 
é o Plenário, portanto, emitimos Parecer favorável  ao pleito constante da 
Proposição, é o nosso Parecer, nosso voto é no sentido de que diante do 
exposto, por ser constitucional, legal e Regimental, esta relatoria é 
favorável a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo numero 
zero zero sete de dois mil e quinze, desta Comissão e recomenda aos 
nobres Pares desta Comissãoa adoção do Parecer desta Relatoria, sala das 
sessões, Coronel Chagas Relator da Comissão.
Presidente Valdenir Ferreira – A votação do Parecerserá nominal, 
votando sim, os Deputados aprovam, votando não, rejeitam, Deputado 
Coronel Chagas? Deputado Coronel Chagas – Sim; Presidente Valdenir 
Ferreira – Deputado Odilon Filho? ; Deputado Odilon Filho – Com o 
Relator; Presidente Valdenir Ferreira – Deputado Zé Galeto? ; Deputado 
Zé Galeto – Com o Relator; Presidente Valdenir Ferreira – Aprovado, não 
havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a reunião. 
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