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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 24/01/2019
Ata n° 06/2019
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniramse em Sessão Plenária, na sala do Plenário, no prédio da Associação Comercial de Porto Alegre,
localizada no segundo andar da Sede da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do
Sul, na Av. Júlio de Castilhos n° 120, nesta Capital, os Vogais da JucisRS, sob a presidência do
presidente, Itacir Amauri Flores, que saudou a todos os presentes. Em seguida, encerrou a
Sessão de Turma para dar inicio à Sessão Plenária do dia 24/01/2019. Verificado o quórum, foi
aberta a Sessão. Após foi feita a leitura e discussão da Ata de n°05/19, de 22/01/2019. Em
regime de discussão e votação foi aprovada por unanimidade. De imediato, passou à análise da
correspondência remetida pelo Poder Judiciário, a saber: PROTOCOLO N° 19/012382-6
DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE ATOS EMPRESA: COLEGIO
LEONARDO DA VINCI LTDA. NIRE: 43206040062 PROCESSO N°: 001/1.18.0128467-0 19°
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. Dando
continuidade, o Presidente Itacir Amauri Flores, passou aos assuntos gerais, gostaria de inform r
que não consegui comparecer ao evento do nosso colega Everton Lopes, por mptfos
particulares. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Vogal Everton Lopes, que agr
a todos pela presença em especial ao Vogal Zélio Hocsman, que me oportunizou esse mome to p
junto a ACPA. Dando continuidade o Vogal Marcelo Maraninchi, saudou a todos e questionou/
qual o prazo correto para colocar o relato em debate, são 10 ou 30 dias. Em seguida o vogal
Fabiano Zouvi, questiona o critério de distribuição dos relatos. Dando prosseguimento (.ç../
presidente se compromete a trazer a informação correta quanto ao prazo, e informou que tornarp,
sem efeito o prazo para os documentos que já se encontram com os vogais. Em seguida o
Diretor Cristiano Neves, saudou a todos e informou que no parágrafo 4° do artigo 4° da IN. DREI
N° 8 diz, que o relator tem o prazo de 10 dias úteis para elaborar o relatório e depositar na
secretária-geral para conhecimentos dos demais vogais, e nos cinco dias úteis subsequentes os
mesmos poderão requerer cópias do processo que se referir. Em seguida, o Diretor de Registro
Cézar Perassoli, saudou a todos e agradeceu por ter participado hoje do brilhante café da manhã
com a exposição do vogal Everton Lopes, foi de grande valia, em seguida, informou que a
Diretoria de Registro e a Secretária-Geral conseguiram uma evolutiva do sistema para distribuir
para as unidades do interior os processos da sua região, e também gostaria de solicitar se fosse
possível que o gabinete fizesse um ofício à junta de Minas Gerias, a-tecendo a essa atenção
especial porque isso vai auxiliar bastante o nosso trabalho em ce unto co o interior do Estado.
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dos processos. Dando continuidade o Presidente passou aos assuntos sociais com a Diretora
Social Ana Paula Queiroz, que saudou a todos e parabenizou o Diretor Cézar Perassoli pela
noticia, era uma demanda também dos Associados do Sescon pela construção que eles já
tiveram no interior. Dando continuidade, informou que hoje temos uma aniversariante a Vogal
Marlene Chassott, gostaríamos todos então de desejar muitas felicidades, saúde, que continue
agora sua dedicação ao seu empresariado privado já que sabemos que você não vai continuar
nos próximos 4 anos e agradecer toda a tua dedicação, o teu trabalho, nesses 4 anos de junta
comercial desejar ainda mais sucesso na tua vida e na tua empresa e também fazer menção a
funcionária Deise Feres, que também esteve de aniversário essa semana, tudo de bom, obrigado
pela tua ajuda aqui conosco, e convido a todos então a cantar os parabéns para as duas. Dando
prosseguimento, o Presidente agradeceu as presenças, pediu que fosse lavrada a presente ata
para leitura e aprovação. Em seguida, encerrou a Sessão Plenária e reiniciou a Sessão de
Turmas.
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