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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 07/06/2018 

Ata n°43/18 

Aos sete dias do mês de junho 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 encerra-se as 
sessões de turmas para dar inicio a sessão plenária do dia 07/06/2017, verificado o quárum 
foi aberta a sessão. De imediato foi feita a leitura e a discussão ata 42/18 de 05/06/2018, 
em regime de discussão e votação foi aprovada por unanimidade. De imediato passou 
análise da correspondência remetida pelo Poder Judiciário, a saber: SESSÃO PLENÁRI 
DO DIA 07-06-2018 PROTOCOLO N° 18/216.755-1 DISSOLUÇÃO PARCIAL DA 
EMPRESA COM A EXCLUSÃO DE RENATA ARMILIATO EMPRESA: RENOVATTI INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA  NIRE: 43207212126 
PROCESSO N°: 128/1.15.0000559-3 COMARCA: SÃO MARCOS/RSPROTOCOL• N°z_ 
18/241.102-8 OUTROS/LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO EMPRESA: POSTO ANT•NIO 
PRADO LTDA — EPP  NIRE:43200148201 PROCESSO: 001/1.05.0260118-7 COMpR 
PORTO ALEGRE/RS PROTOCOLO N° 18/241.103-6 DEFERIMENTO 
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMPRESA: AL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA-REC. JUDICIAL  NIRE:43200263094 PROTOCOLO N° 18/241.104 
4DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMPRESA: 
RCC DROGARIAS E FARMACIAS LTDA REC. JUDICIAL  NIRE: 43202882298 PROCESSO: 
027/1.18.0004527-1COMARCA: SANTA MARIA/RS PROTOCOLO N° 18/234.176-3 
PENHORA DE QUOTAS DA EMPRESA DELMAR PEDRO FELL JUNTO À EMPRESA 
EMPRESA: FERNANDA FELL & CIA LTDA  NIRE: 43206282210 PROCESSO: 
155/1.07.0002265 - COMARCA: PORTÃO/RS PROTOCOLO N° 18/241.104-4 
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMPRESA: RCC 
DROGARIAS E FARMACIAS LTDA REC. JUDICIAL  NIRE: 43202882298 PROCESSO: 
027/1.18.0004527-1 COMARCA: SANTA MARIA/RS PROTOCOLO N° 18/216.753-4 
OUTROS/ LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO EMPRESA:  LUGI PLAST INDUSTRIA E  
COMERCIO DE _PRODUTOS PLASTICOS LTDA  NIRE: 43203657468 PROG-ESM\  N°: 
001/1.13.0168865-8 COMARCA: PORTO ALEGRE/RS PROTOCO,1,01-\1° 18/234.16,0-7 
LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMRÉÉSA EMPRESA: N@IiELI  
PAULA DA ROSA— ME  NIRE: 43106057141 PROCESSO: 01 tr.0'5.0064520-5 COMA/ 11:2CA: 
NOVO HAMBURGO/RS PRO-R3COLO N° 18/234.164-0 VANTAMENTO DE ENHORA 
DE QUOTAS DA SÓCIA /AM AG STINHA STRAPASÓ JUNTO À EMPRES IPRESA: 
COMERCIO VAREJISTA/DE ARTIGOS  INFANTIS TURMINHA, DA CES NHA/L. DA"-- ME 
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NIRE : 43206346609 ,=,.11ROCES 	01311.16.0002800-3, COMA A 	R HIM/RS 
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PROTOCOLO N° 18/234.167-4 INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMPRESA EMPRESA: 
EXTREME JEANS CONFECCOES LTDA  NIRE: 43205622386 PROCESS 
132/1.12.0005198-8 COMARCA: SAPIRANGA/RS PROTOCOLO N° 18/234.162-3 
INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMPRESA EMPRESA: TERRAPLANAGEM CHAI LIDA 
- EPP  NIRE:43206712486 PROCESSO: 033/3.13.0001022-8 COMARCA: SÃO 
LEOPOLDO/RS PROTOCOLO N° 18/234.177-1 PENHORA DO CAPITAL DA EMPRESA 
EMPRESA: CLAIR FERREIRA SEG - ME  NIRE 	: 43107586695 PROCESSO: 
086/1.14.0002859-7 COMARCA: CACHOEIRINHA/RS, Dando prosseguimento Presidente 
Itacir Flores, comunica que hoje teremos as Faculdades Integradas Machado de Assis que 
já esteve aqui conosco em outras oportunidades, a professora Janice Walter já é nossa 
conhecida aqui e dizer que a FEMA, foi fundada no dia 21/04/1949 na cidade de Santa 
Rosa, sob denominação Instituto Machado de Assis, com objetivo de atender a demanda 
de alunos que trabalhavam durante o dia e necessitavam de um curso durante á noite, foi 
só em 1961 que foi implantado o ensino superior com curso de Ciências Contábeis, 
atualmente sobre presidência de Paulo Polaciski, as Faculdades Integradas Machado de 
Assis oferecem os cursos superiores de Administração, direito, Gestão de Recur:4 
Humanos, Gestão da Tecnologia da Informação, Cursos Técnicos, Ensino Médio, Ens 
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Fundamental e Educação Infantil, gostaria de dizer que é uma satisfação recebê-los aqui gis

,  

junto ao colégio de vogais, passando a palavra a professora Janice Walter, que saúda a 
todos e principalmente ao Lucas que nós acompanha de forma sempre bem receptiva, ele 
é nosso primeiro contato, gostaria de parabenizar o novo espaço e dizer que está ni 
bonito, e diz da importância do trabalho da Junta Comercial em deferir ou indeferr: 
processo para nossos futuros contadores e administradores da FEMA, no meu compone 
curricular a gente organiza todo o processo de Registro da Junta Comercial cem. 
Viabilidade DBE, FCN, e documentos necessários, então a gente consegue montar u 
escritório de contabilidade na sala de aula e fazer todo esse processo, gostaria de 
parabenizar o presidente e o secretário pelo processo da Junta Digital e dizer como esse 
processo vai otimizar a logística, porque antes levava quase 40 dias para processo vir para 
Junta e voltar para os escritórios sendo que agora leva no máximo uma semana para nos 
termos o registro da Junta Comercial, e gostaria mais uma vez de agradecer a 
oportunidade de nos receber e dizer que a gente se sente muito bem aqui e agradecer o 
presidente por nos disponibilizar a participação dos alunos para que possam compreender 
toda essa parte empresarial. Em seguida Presidente Itacir Flores, agradece professora 
Janice Walter e diz que a Junta Comercial caminha para frente e a partir de agora 
estaremos 100% digital no nosso estado, hoje vamos colocar o cronograma do Registro 
Digital para um debate, passando a palavra ao secretário Cleverton Signor, que saúda a 
todos presentes, e diz que traz novamente o cronograma da Junta Digital agora para 
unidades desconcentradas localizadas no interior do estado, agora dia 01 	o encerra 
o cronograma da Junta Digital para sede para atos arquivados 
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partir de 01 de agosto para interior, essa proposta que es 	-h tá se -do representada atr vés da 
resolução que foi encaminhada a tod s por e-mail e diz que todo ato de ar uivamento 
passa ser por tipo jurídico, retor ando palavra ao presidente Itacir Flores,,q e diz que 
está em discussão a presente resoluç... e per unta se alguém 	usar p41avra, em 	g 
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seguida vogal Tiago Machado, pede a palavra, e saúda a todos e pergunta se tem uma 
data programada para constituição de cooperativas também ser processo digital, secretário 
diz que estão conversando com JucisMG, pois lá eles conseguiram fazer constituição de 
cooperativa pelo registro digital e nós estamos elaborando todas as normas de igual forma 
para constituição de cooperativa também seja pelo registro digital, que na verdade anexa 
ata da constituição com assinaturas de todos os sócios mas liberando que dois presidentes 
possam fazer assinaturas e envio do processo via eletrônica, dando continuidade 
presidente Itacir Flores, informa que não pode estar na plenária passada, pois estava numa 
reunião com SPGG, e diz que a mesma foi muito bem dirigida pelo vogal Zélio Hocsman, e 
também informar que essa semana tivemos um almoço no SINDILOJAS e um café da 
manhã no SESCON, onde fomos representar a Junta Comercial, e também recebemos o 
presidente do CRC, aqui na Junta Comercial, para conversarmos sobre aqueles assuntos 
relacionados a melhoria dos atos para motivação do empreendedorismo no nosso estado. 
Dando continuidade vamos as assuntos sociais, como hoje não está presente nosso 
diretor social Tassiro Fracasso, passo a palavra a sua representante vogal Ana Queiroz que 
saúda a todos e informa que hoje não temos assuntos sociais, em seguida vogal Frederico 
Nonato pede a palavra e pergunta como vai ficar aqueles atos antigos que não foram 
levados a registro em relação assinatura digital como vai ser feito esse procedimento, com 
palavra o Diretor Cristiano Neves, informa que no primeiro momento seria aceitar o ato com 
assinatura de um representante legal da empresa, mas nós estamos ainda discutindo e 
quando nós tivermos uma posição dentro do nosso cronograma que está sendo usad 152 
Junta Comercial nos vamos disponibilizando a informação, cada caso vai ser 	tado 
pontualmente, a vogal Ana Queiroz pede palavra e informa que está tendo dificuldade rim 
usuários na questão da atualização do capital da Eireli nas alterações, est mo 
enfrentando dificuldade, pois alguns tiveram seus processos com exigência porque tem quá 
atualizar capital e outros que atualizaram capital, pois disseram que obrigatório, e 
necessário atualizar o capital para 100 salários mínimos atuais, com palavra diretor Cézar 
Perassoli, informa que foi criado uma minuta onde foi encaminhado tanto para analistas da 
sede como do interior todas as alterações e pede que nesses casos seja aberta uma 
demanda no fale conosco onde seja passado o número do protocolo para que possamos 
ajudar a resolver esses problemas, mas já se tem uma opinião formada que n.4 precisa. 4. 
Presidente Itacir Flores, informa que não tendo mais nenhum assunto a ser ter.  

isncerra 
a sessão plenária para dar inicio as sessões de turmas. 
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Vogal 
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Vogal 
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JOSÉ FREITAS 
Vogal 

MARIA PIA R WIGUES 
Vogal 

MARGEIO MAR-A- NdHl RAMIRO LEDUR 
Vogal 

LUÍS ATHEUS E CASTRO 
Vogal 

FREDE CO NONATO 
Vogal 
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JOSÉ TADE 	OBY 
Vogal 

LEONARDO EL SCHREINER 
	

MURI O LIMA TRINDADE 
Vogal 
	

Vogal 

  

  

ZÉLIO HO SMA 
Vog I 

MICHLIGIRALHA 
Vogalt 
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