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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 17/04/2018

Ata n°30/18

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 10 horas, reuniu-se em
Sessão Plenária, na sala Raul Bastian, localizada no primeiro 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, ltacir
Amauri Flores, que saudou a todos os presentes. Verificado o quorum foi aberta a sessão.
De imediato foi feita a leitura e a discussão da Ata 29/18, de 12 de abril de 2018. Em
regime 'de discussão e votação foi aprovada por unanimidade, nos termos em que foi
apresentada. O sr. presidente comunicou que ainda está na presidência da Junta o senhor
Paulo Roberto Kopschina, porque ainda não foi oficializada, pelo DOE, a sua saída e
nomeação para o DETRAN/RS. Passando para outro assunto, informou que a partir da
próxima semana os vogais deverão despachar no novo Plenário. Ainda não está totalmente
pronto, mas ficará em breve. Outro assunto é referente á EIRELI. Ontem o presidente
Donaldo da Jucemg, do Grupo Integrar, informou que o sistema foi ajustado para inclui
pessoa jurídica como titular de EIRELI. Comunicou que os móveis, que foram doado
Caixa Estadual há muitos anos, estão sendo substituídos por móveis novos. Di e
direção está empenhada em fazer mais na área técnica, e que precisam de suges
todos. Informou que haverá uma mudança na chefia do plenário para ajus
administrativos. Esta decisão foi tomada pela Direção da Jucis. Em breve será anunciada
nova chefia do plenário. Com a palavra a vogal Marlene disse que, no caso de alterações,
tinha um apoio bastante grande da analista Lucinara Goulart e que vai sentir bastante a
falta dela até que venha uma pessoa com o gabarito e conhecimento que ela tem. O
presidente disse que a analista Lucinara é uma técnica de alto gabarito dentro da Jucis, e
que pretende, juntamente com a direção, colocar na chefia uma pessoa com alto índice de
conhecimento e que venha agregar e auxiliar os vogais. O vogal Frederico Parreira com a
palavra, reforçou o que comentou um tempo atrás, sugeriu um foro de debates, uma
discussão, entre pré-análise, assessoria técnica e vogais para que pudessem unificar
entendimentos, para evitar os retornos. O presidente achou uma boa sugestão e disse que
com o novo local do plenário isso será bem possível. O vogal Fabiano Zouvi pediu p
constar em ata o reconhecimento pelo trabalho feito pela Analista Lucinsse qu
durante o período que esteve no Plenário deu apoio e ajudou /a/lodos. Deixou os
cumprimentos, pelo trabalho dela realizado nesse período. O vogál Marcelo Miaraninchi
cumprimentou a todos, e pediu para que constasse-em ata o agradecimento pessoal ao
trabalho da Analista Lucinara e externou sua,ocupa. o, que acredita ser de todos, no
sentido que haverá uma mudança com o7
-iovo sistem , %RM. Sabiê) que @s Analistas
Lucinara, Cristiano e Cézar, estão inteirados do sistema. No que se 'fere 1 mud ças
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entende que é uma questão que compete à direção, não entra no mérito, mas acredita que
poderá haver um colapso na Junta, caso não entre alguém com conhecimento na chefia.
Deverá ser um assessor que entenda bem do SRM. O presidente agradeceu pela
manifestação e disse que é uma preocupação da direção de colocar as pessoas certas no
lugar certo. Informou que estamos prestes a receber quatro técnicos de nível superior na
área de informática, sendo que um destes técnicos é doutor em informática, e ficará no
Plenário à disposição dos vogais, quando implantarmos o Registro Digital, dando
orientação técnica. Disse que a ideia é fazer o melhor. Com a palavra o vogal Tadeu
Jacoby, disse que faz dele as palavras do vogal Marcelo Maraninchi, com referência a
Analista Lucinara, que não sabe se a decisão foi dela ou foi uma questão administrativa,
que não cabe questionar, mas entende que deve vir para a chefia uma pessoa que
conheça a matéria. Com a palavra o presidente disse que a decisão era administrativa, não
era pessoal, e entende que é normal dentro da administração se ajustar algumas coisas.
Que certamente devem colocar uma pessoa de nível no cargo. Em seguida, saudou a
presença da faculdade IDEAU, de Getúlio Vargas, através dos professores Gustavo Wentz
e da professora Walquiria, dizendo que era uma satisfação recebê-los. Explicou,
brevemente, como funcionava o Plenário, dizendo que aqui são despachados diversos
processos. Disse que todos os vogais são representantes de entidades gaúchas e colocam
à disposição do estado, e em especial do empreendedor gaúcho, o seu conhecimento
despachando os documentos. Disse que sem a presença dos vogais hoje a Junta
Comercial estaria enfraquecida, porque eles inclusive fazem o serviço além da função de
vogal com o intuito de colaboração, isso mostra a importância do vocalato. Disse ue a
Junta vem a cada dia crescendo, e por aqui os que passam tentam fazer o se
elhor.
Cumprimentou a todos pela iniciativa e se colocou à disposição. Passada a4a1vJa ao
vogal Dennis Koch que também saudou a todos e disse que o contato da fa
ceim
com a Jucis é bem importante, e explicou brevemente as atividades desempenhadas pelos
vogais. Por fim, foi colocada novamegte a palavra à disposição e como ninguénjdela
quisesse fazer uso, o senhor presidetle agradeceu as presenças, mandando que ossé
lavrada a presente ata, que depois de Ida e aprovada é assinada por todos.
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