
Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

Junta Comercial, Industrial e Serviços 

SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 17/04/2019 

Ata n°19/2019 

Aos dezesete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniu-se em Sessão 
Plenária, na sala do plenário, no prédio do Palácio do Comércio, localizada no segundo andar da 
Sede da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sita à Av. Júlio de 
Castilhos, 120, nesta capital, Colégio de Vogais da JucisRS, sob a presidência do Presidente, 
Flávio Koch, que saudou a todos os presentes. Em seguida, encerra-se às Sessões de Turmas 
para dar inicio à Sessão Plenária do dia 17/04/2019. Verificado o quárum, foi aberta à Sessão. 
Dando prosseguimento, o presidente Flávio Koch, comunicou que hoje é último dia da servidora 
Cibeliê Germani na Junta Comercial, pois está se aposentando. Em seguida, o Presidente 
informou, que foi um prazer ter trabalhado com ela, mesmo que por pouco tempo, e desejou 
muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. Dando continuidade, passou a palavra ao colégio 
de Vogais para que façam as suas saudações. Em seguida, o vogal Marcelo Maraninchi, 
comunicou que foi um prazer ter trabalhado com Cibeliê Germani e agradeceu tudo que ele fez 
pelo vogalato. Em seguida, os vogais Ramon Ramos, Aristóteles Gaivão, Lauren Teixeira, Murilo 
Trindade e Zélio Hocsman parabenizaram à servidora pela sua aposentadoria. Dando 
prosseguimento à secretária do plenário Marcia Liz entregou uma lembrança do Vogalato para 
Cibeliê Germani. Dando Continuidade, o Vice-Presidente Sauro Martinelli passou a palavra à 
Cibeliê GerMani , que saudou a todos e agradeceu ao vogais pelo carinho, e informou que foi um 
prazer ter trabalhado com eles, em seguida, agradeceu ao ex-Presidente Itacir Amauri Flores, 
por tudo que ele fez pela Junta Comercial. Dando prosseguimento o presidente agradeceu à& 
presenças, mandando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada é 
assinada por todos, em seguida, encerrou a presente plenária para dar início às sessões d 
turmas. 
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