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Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia. 

Junta Comercial, Industrial e Serviços 

SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 29/05/2018 

Ata n°41/18 

Aos vinte nove dias do mês de maio de dois 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 Sul, 
sita à Av. Júlio de Castilhos, 120, nesta capital, o Colégio de vogais da JucisRS, sob a 
presidência do presidente Itacir Flores, que saudou a todos os presentes, em seguida 
dando continuidade, encerra-se as sessões de turmas para dar início a sessão plenária do 
dia 29/05/2018, verificado o quórum foi aberta a sessão. De imediato foi feita a leitura e a 
discussão da ata 40/18 de 24/05/2018 em regime de discussão e votação foi aprovada por 
unanimidade. De imediato passou à análise da correspondência remetida pelo Pode 
Judiciário, a saber: SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 29-05-2018 PROTOCOLO N° 18/213.788-1 
MANDADO DE PENHORA- EXECUÇÃO PROCESSO JUDICIAL N°: 001/1.14.0107586-0—
PORTO ALEGRE/RS PENHORA DE QUOTAS DO SÓCIO JOÃO EDGAR VILLANOVA 
JUNTO À EMPRESA NIRE 43203549720 PROTOCOLO N° 18/234.103-8 OFICIO 
N° 710006010055 PROCESSO JUDICIAL N°: 5009230-11.2015.4.04.7112/RS— 2a  V 
FEDERAL DE CANOAS PENHORA DE QUOTAS DA SÓCIA DARCY DA SILVA RAM S 
JUNTO À EMPRESA NIRE 43206653072 PROTOCOLO N° 18/234.097-0 OFICIO N° 
319/2018 	PROCESSO JUDICIAL N°: 033/1.09.0002902-4— SÃO LEOPOLDO/RS 
LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMPRESA NIRE 43106585903 
PROTOCOLO N° 18/234.122-4 OFÍCIO N° 629/2018 PROCESSO JUDICIAL N°: 
019/1.10.0007648-0— NOVO HAMBURGO/RS LEVANTAMENTO DE PENHORA DE 
QUOTAS DE MAURO —BERNARDES JUNTO À EMPRESA NIRE 43206597474 
PROTOCOLO N° 18/234.120-8 OFICIO N° 629/2018 PROCESSO JUDICIAL N°: 
019/1.10.0007648-0— NOVO HAMBURGO/RS LEVANTAMENTO DE PENHORA D 
QUOTAS DE MAURO BERNARDES JUNTO À EMPRESA NIRE 4320492745 
PROTOCOLO N° 18/234.116-0 OFÍCIO N° 47/2018 PROCESSO JUDICIAL N°:y  
132/3.13.0002258-5— SAPIRANGA/RS. LEVANTAMENTO DE PENHORA DE QUOTAS DEI 
EUGÊNIO ISAIAS SANTOS DA SILVA JUNTO À EMPRESA NIRE 4320730431, 
PROTOCOLO N° 18/234 OFÍCIO N° 552/2018 PROCESSO JUDICIAL N°: 

7/1.07.0000229-4— VENÂNCIO AIRES/RS. LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE 
NS DE HÉLIO HEINEN JUNTO À EMPRESA NIRE 4320476396-2 PROTOCOLO 

N° 18/234.118-6 OFICIO N° 629/2018 PROCESSO JUDICIAL N°: -CW/1.10.0007648-0—
NOVO HAMBURGO/RS. LEVANTAMENTO DE PENHOR 
BERNARDES JUNTO À EMPRESA NIRE 436001871 
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unidades desconcentradas do interior do estado, o Secretário Cleverton Signor saúda a 
todos e diz que nós temos uma proposta de resolução que vai vir na plenária, mas como 
presidente pediu que a gente comunicasse previamente, ela trata sobre implantação do 
cronograma das juntas digitais nas unidades desconcentradas, e quando nós aprovamos a 
resolução 01/2018 ela somente abrangia a sede e a partir dessa proposta de aprovação ela 
passaria atender todo estado do Rio Grande do Sul, ela entraria em vigor para Sociedade 
Anonima e Consórcios a partir do dia 01 de agosto e Constituições, Alterações e Extinções, 
Balanços ,Livros e demais atos a proposta também e para 01 de setembro para atos de 
Cooperativas, Alteração, Extinção, Balanço, Livros e demais atos exceto Constituição e aí 
em 1 de outubro Empresário Individual, Eireli e Ltda e demais tipos jurídicos, essa é um 
proposta que está sendo encaminhada em plenária, assim também sobre comunicado do 
DREI, que vogal José Tadeu comentou sobre a questão do ME e naquela ocasião nos 
comentamos que nos estávamos aguardando DREI se manifestar, sendo que o DREI se 
manifestou e foi publicado no diário oficial da união no dia 28/05/2018, a instrução 
normativa número 46 que passa substituir 45, então nós estamos elaborando uma 
instrução de serviços daqui da Junta Comercial para estado do Rio Grande do Sul, onde 
nós vamos colocar todas as normas regulamentando essa publicação, e se vocês quiserem 
nos passamos por e-mail essa publicação do DREI, mas na verdade no site do DREI, tem 
instrução normativa n° 46 de 25/05/2018 que altera instrução n° 45, com palavra 
presidente Itacir Flores, comunicou que a a partir de hoje todas orientações que vierem do 
DREI nós vamos colocar nas pastas dos computadores dos senhores, em seguida 
comunico que o vogal suplente da FETRANSUL, Gilberto da Costa Rodrigo, acaba d 
chegar e o convida para fazer parte da mesa, e hoje teremos a posse do nosso suplente, 
passando a palavra ao Secretário Cleverton Signor, para que faça a leitura de posse 
perante ao colégio de vogais, Cerimonial de posse do vogal da FETRANSUL, sendo assim 
Secretário lê o termo de posse e manda lavrar presente termo que vai assinado por todos, 
o presidente ltacir Flores, convida o suplente Gilberto da Costa Rodrigues, para fazer 
assinatura do ato perante o colégio de vogais, dando prosseguimento passo a palavra ao 
vogal Gilberto da Costa Rodrigues, representando a FETRANSUL, que saúda a todos e 
pede desculpa pelo seu atraso, agradecendo pela indicação da FETRANSUL e 
acolhimento pela Junta Comercial e diz que se compromete junto aos senhores a exercer 
essa função. Dando prosseguimento a nossa plenária do dia 29/05/2018, convido a nossa 
ouvidora Natália Pereira, para vir até frente e comunico que ela está a disposição dos 
senhores, e dizendo que a Natália Pereira, foi escolhida por ser uma pessoa de alto 
conhecimento na área e que hoje está assumindo um cargo importantíssimo aqui na Junta‘-: 
Comercial, e que vamos fazer da ouvidoria da Junta Comercial uma ouvidoria como ela ! 
deve ser, estamos com mudanças, estamos fazendo, e não temos receio nem medo \d/  
fazer, porque nos temos que enfrentar os problemas com peito aberto, passando em 
seguida a palavra a Natália Pereira, que agradece a direção da ca dicação e diz 
que sente muito honrada em receber essa oportunidade e qu ai fazer seu melhor pela 
casa, e diz que gostaria de se colocar a disposição de tons para resolver quilo que for 
necessário. Em seguida com palavra secretário Clev, on Signor, informa ue a Natália 
Pereira, veio do escritório regional de canoas, e fd convidado para trab.;lhar na Junta 
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numa sala separada para que possa receber os usuários. Com  palavra o presidente Itacir 
Flores, informa que estamos recebendo hoje os analistas das microrregiões que estão 
fazendo treinamento dos livros digitais, e comunica que o representante da Junta 
Comercial de Minas Gerais não pode comparecer devido a situação que se encontra o 
nosso pais e também informa que não há necessidade de compensação de horários no 
mês de maio, pois já concluímos o número de sessões previstas, sendo que dia 31/05/2018 
e feriado, e também solicitar aos senhores vogais que temos que concluir nossos relatos 
dentro do nosso mandato e diz que temos 6 meses para isso. Passando para os assuntos 
gerais, diz que tem uma reunião onde vai fazer uma apresentação na Secretaria do 
Planejamento Governança e Gestão, SPGG, sobre o registro mercantil e como nós faremos 
o repasse das verbas aos escritórios regionais, porque nós desde que chegamos aqui 
entendemos que não pode se sobrepor taxas, logicamente que aqui na Junta existia e está 
existindo ainda uma sobreposição de taxas principalmente nos escritórios regionais, a dita 
caixinha, não pode mais existir e nós vamos enfrentar esse problema, e hoje eu estou 
levando para governo para ter uma melhor solução. Em Seguida o Vogal Sérgio Mazzardo, 
pede a palavra, primeiramente gostaria de saudar o vogal Suplente Gilberto da Costa 
Rodrigues, e colocar que essa caixinha foi feita com aprovação do colégio de vogais que 
nós deliberamos isso aqui nesse plenário e para que não desse impressão que nós fizemos 
alguma coisa errada, mas também deslumbro logo ali na frente que talvez esses escritórios 
regionais comecem a ser reduzido o seu tamanho tendo em vista arquivamento digital, 
então nós temos que ter muito cuidado na minha avaliação presidente, nesta questão do 
escritórios, porque a tendência não existir mais porque todo protocolo vai ser digitalizado, 
na minha avaliação particular, e trago apenas essa sugestão presidente porque pareceu 
que fosse uma coisa errada que nós estivéssemos fazendo, pois nos temos uma liberação 
deste plenário autorizando a cobrança dessa taxa, justamente para fortalecer interior do 
estado. Dando continuidade Presidente ltacir Flores, agradece a palavra do vogal Paulo 
Mazzardo, e passa ao Diretor Social Tassiro Fracasso, que em seguida saúda a todos os 
presentes, e comunica que hoje é um dia de festa, onde vamos comemorar todos os 
aniversários pendentes, nada melhor do que fazermos uma saudação especial de pé para 
cantarmos parabéns, dando continuidade passa palavra,ao,presidente ltacir Flores, que 
agradece a manifestação do diretor social Tassiro Fracís-so, &diz que esse tipo de relação 
que fortalece nosso colégio de vogais, 	ndo por/encerrada presente PI 
inicio as sessões de turmas. 
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