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Aos dez dias do mês de julho 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, ltacir Flores, que saudou a todos os presentes, em seguida, encerra-se as 
sessões de turmas para dar início a sessão plenária do dia 10/07/2018, verificado o 
quárum foi aberta a sessão. De imediato foi feita a leitura e a discussão ata 51/18 de 
05/07/2018, em regime de discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Convido 
para fazer parte da mesa o Sr. Derly Fialho, diretor superintendente do SEBRAE, o 9r. 
Alessandro Machado, gerente de Políticas Públicas e Sr. Márcio Zago, Técnico de Polítias 
Públicas, hoje vamos ter relato do vogal Tassiro Fracasso, Protocolo No. 17/055709-0 
Matéria: Arquivamento a ser cancelado 4355410 Empresa: GITOYS INDUSTRIA DE 
BRINQUEDOS LTDA ME  com a palavra vogal Tassiro Fracasso, A empresa acima 
Arquivou Contrato Social e Enquadramento de Microempresa, ambos em 21/09/2006, 
respectivamente sob No 43205779811 e 2746840. Em 14/03/2011 arquivou Distrato 
Social sob No 3434952 Em 28/10/2016 mais de cinco anos depois arquivou um 
segundo Distrato Social sob No 4355410. Houve duplicidade de arquivamento de 
Distrato Social. Foram tomadas as providências administrativas no intuito d 
notificar a parte. Esta não se interessou, deixou transcorrer o prazo . A Assessori 
Jurídica se manifestou a favor do cancelamento do ato de No 4355410 Parecer e Vot 
deste Relator Diante de uma situação clara, onde um ato irregular foi praticado, o 
arquivamento efetuado indevidamente, em duplicidade, não há outra solução a não 
ser o seu cancelamento imediatamente. Acompanho, portanto, o parecer da 
Assessoria Jurídica desta casa, Voto pelo cancelamento do Ato de Distrato Social , 
com Registro No. 4355410 de 28/10/2016. E coloco ao crivo dos colegas vogais para 
parecer e voto. Porto Alegre, 05 de julho de 2018 Tassiro 	Astrogildo 	Fracass 
Relator Vogal de 1a. Turma. Com  palavra o presidente ltacir Flores, informa que está em 
debate o relato do vogal Tassiro Fracasso, em votação, no silêncio aprovado por 
unanimidade. Como hoje já é de conhecimento de todos, estamos com Sr. Derly Fialho, 
diretor superintendente do SEBRAE, e gostaria de colocar junto ao colégio de vogais à 
importância da parceria SEBRAE e Junta Comercial começado no passad em 2 	e 
hoje em 2018, tivemos' a entrega por parte do SEBRAE de dezoito milhões de image s 
digitalizadas, isso é um grande momento para empreendedoris6-o gaúcho e dizer que h je 
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Comercial do Estado Rio Grande do Sul, e que foi usado no dia 05/07/21018 para 
apresentar o projeto ao governador do estado e as autoridades do Rio Grande do Sul, eu 
acredito que são as pessoas com atitude empreendedora que levam o mundo em direção 
ao futuro e gostaria de dividir com vocês que o SEBRAE, tem oportunidade de compartilhar 
com sociedade reflexões sobre o que nós queremos para futuro e que Brasil nós queremos, 
e o meu primeiro convite é o quanto podemos melhorar nas nossas organizações, como 
podemos melhorar as lideranças no nosso país e acompanhar o desempenho das pessoas 
que nós elegemos e cobrar deles maior efetividade e eficiência naquilo que fazem, a nossa 
alienação muitas vezes permitiu que gente tivesse o resultado que temos hoje na questão 
de um governo sem estrutura só as pessoas com atitudes empreendedoras que mudam o 
mundo e dizer que popularidade não é liderança, mas resultado sim. Em seguida 
presidente Itacir Flores, informa que está aberta a palavra aos senhores vogais, passo a 
palavra ao vogal fabiano Zouvi, que saúda a todos e informa que gostaria de registrar e 
parabenizar o SEBRAE que junto com Junta Comercial, conseguiram dar modernidade 
junto ao comércio aqui do estado e nós que atuamos com registros já notamos uma 
serenidade muito grande, e gostaria de deixar registrada em ata que todo esse trabalho vai 
ajudar muita comunidade gaúcha. Dando continuidade presidente agradece o Sr. Derly 
Fialho, pela presença e registra a importância desse trabalho junto empreendedorismo 
gaúcho, em seguida passo a palavra ao vogal Tassiro Fracasso, nosso diretor social, que 
saúda a todos e informa que no dia 09/08/2017 vamos ter nosso almoço rq restaurante do 
sétimo andar, e gostaria que todos fossem, em seguida presidente irirma que na 
havendo mais nada, encerra a presente plenária para dar continuidade 	sessões de( 
turma. 
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