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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 24/10/2017

Ata no 78/17
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 10 horas, reuniu-se em
Sessão Plenária, na sala Raul Bastian, localizada no primeiro andar da Sede da Junta
Comercial do Estado 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, Paulo Roberto
Kopschina, que saudou a todos os presentes. Verificado o quorum foi aberta a Sessão pelo
Sr. Presidente. Com a palavra o Vice-presidente ltacir, comenta sobre a viajem feita à
Brasília representando a JucisRs nos eventos. O primeiro evento foi para tratar sobre o GT,
sistema da FENAJU que pretende criar um sistema para centralizar todas as Juntas do
Brasil, para ter um controle geral. No segundo evento, foi realizado um workshop sobre o
Certificado Digital com o presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que
falou sobre a importância e a segurança que o certificado oferece, mas que ainda é muito
precário o investimento. Houve também uma reunião realizada no GTMEI, que dentre os
debates foi falado sobre o movimento para expansão do projeto nacional Amigos do
Empreendedor, do lançamento do Portal do Empreendedor que ainda não está em fase
conclusiva, faltando alguns detalhes técnicos por serem revistos, onde a REDESIM deverá
migrar para o portal dando mais credibilidade para ambos. O portal será porta única dflfa
ya
as empresas do MEI às sociedades anônimas. Renegociação da divida do MEI in
por débito em conta, boleto, cheque pré-datado, com intuito de resolver a gr tuble
inadimplência que acontece no MEI. Também está sendo criado o Portal Crescer Digital
direcionado para pequenos negócios. Há uma pressão de que empresas que possuam dois
ou três empregados se tornem Mei, pois é muito mais fácil e barato para o empresário, e
vai virar uma motivação mais forte porque o governo passará a contratar MEI. O SEBRAE
do Paraná deu uma explanação sobre os quatrocentos mil MEI's, onde destes cem Mil
ligados ao CREA, trinta e um mil são MEI's pedreiros. Das 172 profissões no Paraná
vinculados ao CREA, 130 já foram levantadas que poderá o CREA fiscalizar. Começando ta
partir de agora uma pressão dos conselhos federais para fiscalizar os MEI's. Hoje no Brasil
há sete milhões e quinhentos e dois mil MEI's. O presidente com a palavra faz um breve
relato sobre as dificuldades com o sistema. Com a falta de pessu as do interi
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