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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 24/04/2018

Ata n°32/18

Aos vinte e quatro dias do mês de abril dejois mil e dezoito, 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
sita à Av. Júlio de Castilhos, 120, nesta capital, o Colégio de Vogais da JucisRS
presidência do presidente, Itacir Amauri Flores, que saudou a todos os present
mencionou que era a primeira sessão a ser realizada no novo plenário, pedindo e à as
porque ainda não está totalmente pronto. Falou que a partir de agora dará bastante ênfase
a parte técnica da Casa. Explicou que temporariamente os vogais despacharão neste local.
Estão sendo providenciadas mesas especificas para os despachos dos processos, com
mais espaço. Disse que aceita, opiniões, ideias que visem melhorar o que está sendo feito.
A partir de agora haverá um analista técnico e um técnico em informática que ficarão à
disposição dos vogais, a partir das 9h, nos dias de sessão plenária, para auxiliar no que for
preciso. Verificado o quorum foi aberta a sessão. De imediato passou à análise da
correspondência remetida pelo Poder Judiciário, a saber: SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 2404-2018, PROTOCOLO N° 18/162.155-0, INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMPRESA
INDIVIDUAL, EMPRESA. JONATHA TIAGO FERREIRA NIRE : 4310563172-3, PROCESSO
N°: 101/1.09.0002076-6, COMARCA: GRAMADO/RS , PROTOCOLO N° 18/162.161-4,
INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMPRESA , EMPRESA: ALCAS COMERCIO E
SERVICOS LTDA , NIRE: 4320636280-9, PROCESSO N°: 132/1.12.0003591-5,
COMARCA: SAPIRANGA/RS, PROTOCOLO N° 18/162.159-2, INDISPONIBILIDADE DE
BENS DA EMPRESA , EMPRESA: POSTES MARIANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE:
4320013701-3, PROCESSO N°: 052/1.05.0002297-3, COMARCA: GUAIBA/RS. No toca
à ata da sessão anterior, foi informado que será colocada em votação na próxima sessão
plenária. De imediato, o sr. presidente passou a palavra ao vogal Zélio Hocsman qué
passou a relatar:"CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATA, Empresa
do Brasil Túneis de Congelamento Ltda. CNPJ: 10.685.189/0001-57, NIRE: 43 20633300-1, A empresa foi
registrada sob NIRE 43 20633300-1 em 18/02/2009 tendo como sócios os Srs. Moacir José Rebelato, Daniel
Schimidt Netto, Jandir Salvador e Rogério dos Santos, em 04/04/2011 foram arquivados documentos de alteração
contratual e ata de reunião/Assembléia Geral Extraordinária, deferidos inadvertidamente, sob números 344501 e
3445020, onde foi deliberada a exclusão do sócio Daniel Schimidt Netto sem a devida convocação em desacord
ao disposto no parágrafo único do artigo 1085 do CCB: "A exclusão somente poderá ser determinad,
a e rao
ou assembleia especialmente convocada par este fim, ciente o acusado em tempo hábil para - permitir s4
comparecimento e o exercício do direito de defesa. Posteriormente foi registrada a ação anuldfória com pedi,*
de antecipação de tutela visando a suspenção dos atos arquivados sJVnúmèços 3,445019e 3445020. Ém
prosseguimento foi avisada a empresa dando-lhe 10 dias, querendo, pata se ma ifestar. Decorrido o plazo
concedido não houve qualquer manifestação da parte interessada. Na sequência foi encaminhado o prodesso
para análise e parecer. Segundo o parecer da assessoria jurídica da J cisRS e diant da ausêqsja de qdelquer
manifestação dentro do prazo concedido, manifestou-se de maneira ijiuito esclarece ora e I4ÇiJa a ftça. Inês
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Antunes Dilélio sugerindo o cancelamento do ato 3445019 e restabelecendo o quadro societário da empresa e
ainda nela incluindo o nome do Sr. Daniel Schimidt Netto, entende ainda que se este for também o entendimento

O VOTO,
Levando em conta que os atos confrontam com o artigo 1085 do CCB, concordo
plenamente com o parecer jurídico da Dra. Inês Antunes Dilélio, voto e peço o
acompanhamento dos colegas vogais, pelo cancelamento dos atos de números 3445019 e
3445020. Zelio Wilton Hocsman - Vogal." Colocado o relato em discussão e votação, foi aprovado por
deste vocalato, seja igualmente cancelada a ata arquivada sob número 3445020 de 04/04/2011.

unanimidade. Foi passada a palavra para o Secretário-Geral, que deu parabéns a todos por estarmos em um local
mais adequado, e passou a fazer um relato dos dados estatísticos da Casa. Informou que os dados estão todos
no site da Jucis. Dando continuidade, o presidente comunicou que encerrou a convocação dos suplentes que
estavam nos ajudando em caráter excepcional. Passada a palavra ao Diretor da Assessoria Técnica, Cristiano
Neves que agradeceu o apoio do plenário no sentido de colocar em dia os documentos. Disse que a partir de
agora estará nas plenárias para auxiliar no que for preciso. Passada a palavra para o vogal Tassiro Fracasso que
cumprimentou o presidente 'ta* Flores e a todos pela nova morada e desejou que todos sejam muito felizes
aqui. Solicitou que todos agendassem o dia 22 de maio para um almoço para comemorar o plenário novo, a
posse do novo presidente, ltacir Amauri Flores, e a despedida do ex-presidente, Paulo Roberto Kopschina. No
dia 29 de maio deverá ser a festa dos aniversariantes dos meses de fevereiro, março e abril. Pedida a palavra pelo
vogal Paulo Sérgio Mazzardo, que sugeriu que se continuasse distribuindo as alterações para àqueles vogais que
quisessem. O vogal Éverton Lopes disse que todos estavam de parabéns pelas mudanças e comunicou que o
vogal Tiago Machado estava em Passo Fundo porque faleceu seu irmão. Com a palavra, o vogal José Tadeu
Jacoby cumprimentou a todos e sugeriu que o nome do novo plenário seja Sérgio Dutra Kruel, ex-funcionário e
ex-Secretário-geral desta Casa. Passada a palavr ao vogal Dennis Koch que disse que não poderia deixar de
cumprimentar a equipe que está a frente dessas yhudanças e queria deixar registrado o "nosso agradecimento".
Enalteceu a fala do vogal, Paulo Sérgio Mazzard , e disse que gostaria de permanecer despachando alterações.

O Sr. Presidente colocou a palavra à qispisição e como ninguém dela quisesse fazer uso,
sr. presidente agradeceu as presenç s, andando que fosse lavrada a presente ata, que
depois de lida e aprovada é assinada ) 'dos.
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