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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 02/07/2019 

Ata n°39/2019 

Aos'dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 9h30min, 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, o Colégio de Vogais da JucisRS, sob a presidência do Presidente 
Flávio Koch, que saudou a todos os presentes. Em seguida, encerra-se ás Sessões de Turmas 
para dar início à Sessão Plenária do dia 02/07/2019. Verificado o quórum foi aberta à Sessão. 
Após, foi feita a leitura e a discussão da ata de n° 38/2019, de 27/06/2019 e ata em regime de 
discussão e votação, não havendo discordância, foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade, o presidente Flávio Koch informou que é com profundo pesar que recebeu a noticia 
do falecimento do amigo e Ex- Presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) Antônio 
Carlos de Castro Palácios, quando estava presidente do fórum dos conselhos eu, inclusive o 
indiquei para que ficasse na gestão seguinte. Dando prosseguimento, o presidente Flávio Koch 
passou a palavra ao Vogal Juliano Abadie, que saudou a todos e informou que hoje o Conselho 
de Contabilidade está de luto, porque Presidente Palácio foi nosso ex-presidente há quatro anos 
na gestão de 2014 a 2018 e foi presidente também do consultório dos conselhos, foi um 
presidente muito importante para o CRC e todas as pessoas que conheceram o presidente 
Palácio sabiam da sua inteligência e de como ele era brilhante nas suas colocações, então muita 
força, muita luz e a nossa resignação pelo ocorrido de hoje. Dando continuidade, o presidente 
Flávio Koch comunicou, que o secretário- geral criou um grupo de whatsapp para que os vogais 
possam discutir diversos assuntos. Dando continuidade, o presidente Flávio Koch informou, que 
estamos recebendo a presença de funcionários municipais que estão participando de 
treinamentos técnicos, nessa Junta, são eles Eduardo Sana Aliardi de Torres, Maic Dornelles 
Simões de Cachoeirinha, Marcos Alves Martins de Vacaria, Pedro Candido Ferraz de Borba de 
Bagé, Rafael Fioravante Matias de Uruguaiana e Simone Martins Andrade de São Luiz Gonzaga, 
sejam todos bem-vindos e desejamos que vocês tenham dias proveitosos aqui, para que possam 
colaborar com os municípios de vocês e também com a Junta Comercial. Dando prosseguimento, 

presidente Flávio Koch passou a leitura de uma redação feita pelo Secretário-Ge>al Garfai Vicente 
BernaitIoni. No dia de hoje contamos com a presença de seis Servidoys-"Municipais, que 
assistiram a esta plenária como um dos conteúdos do treinamento de unidádes descentralizadas 

objetivo geral desse evento é capacitar servidores indicados pelas âeituras, onde possuímo 
unidades desconcentradas, com os conhecimentos ministrados e vivência de no as rotin 	o 
objetivo<princip I é dar celeridade na análise dos processos da eles municípios da re ao e 
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posteriormente dar vazão nos demais processos existentes, como analisar livros mercantis 
digitais e prestar atendimento nas suas unidades de origem, nosso intuito é fazer com que o 
servidor conheça todo o funcionamento formal dessa junta, desde a entrada do processo até a 

I 	• 	• disponibilização da imagem digitalizada para que ao final possam atender ao empresário e 
empreendedor da melhor forma com o mínimo de falhas nas análises de seus processos, outro 
objetivo é apresentar o livro digital no projeto integrar, a sua facilidade e agilidade nos livros, 
nesse formato o conteúdo das disciplinas aplicadas é baseado na legislação vigente acrescido 
das instruções normativas do DREI e das resoluções de plenário que indica o norte e regularizou 
a situação final dos processos de livros, o treinamento possui carga horária de 120 Horas em 
alguns casos poderão ser utilizadas como horas complementares e seus cursos superiores, 
servidores das áreas técnicas dessa Junta Comercial serão os instrutores dessa turma trazendo a 
sua experiência e conhecimento para que possamos ao final contar com o número maior e mais 
qualificado de colaboradores, devo registrar o nosso agradecimento aos senhores prefeitos que 
colaboram que estão colaborando conosco, autorizando seus funcionários a participarem desse 
evento, desejamos uma boa estada e um bom aproveitamento. Dando continuidade, o presidente 
Flávio Koch, informou que na semana passada de quarta até sábado esteve em Foz do Iguaçu, 
no evento organizado pela Federação Nacional das Juntas Comerciais, debatendo assuntos de 
modernização e de mudanças. O Representante do DREI Dr. André participou praticamente de 
todo o evento se colocando à disposição de todas as Juntas. Em seguida, comentou que as 
Juntas Comerciais estão todas unidas na ideia de melhorar, de se qualificar cada vez mais. 
Recebi hoje o convite para participar às 14 horas no Congresso Nacional, sobre o projeto que 
visa á continuidade ou não dos Vogais nas Juntas Comerciais, existem duas linhas de interesses, 
uma da permanência dos vogais que é o nosso caso, eu, já enviei uma correspondência para o 
Presidente e para o DREI informando a nossa posição, que os senhores são importantes para 
Junta Comercial, agradeci o convite, mas por diversos motivos não vou poder participar desta 
reunião, já manifestei a minha posição e vamos aguardar. Eu teria sugestões para fazer, para 
disciplinar esse assunto de Vogais. Em conversa com o Presidente da Junta de São Paulo, Sr. 
Walter Ilhoshi o mesmo comentou que JUCESP está muito parecida com a nossa Junta e que 
temos semelhanças na postura em relação ao Plenário. Dan o continu ade, o presidente Flávio 
Koch, informou e parabenizou o vogal Marcelo Maratl'inchi que hoje stá fazendo aniversário. 
Dando prosseguimento o presidente agradeceu s presenças, mand ndo que fosse lavrada a 
presente ata, que depois de lida e aprovad e assinada por tod 	em seguida, encerrou a 
presente plenária p i 	ar inicio às sessõe de turmas. 
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