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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 19/12/2017

Ata no 92/17
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Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 10 horas, reuniu-s
em Sessão Plenária, na sala Raul Bastian, localizada no primeiro 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, Paulo
Roberto Kopschina, que saudou a todos os presentes. Verificado o quorum foi aberta a
sessão. Imediatamente passou-se a aprovação da ata de número 91/17 de 14 de
dezembro de 2017. Após inciou a discussão das Resoluções números 007/17 e 008/17.
Somente para ajustes salienta-se que a Resolução 007/17 que prorrogava a validade da
tabela de preço de 2017 foi suspensa. A Resolução 008/17 que tratava dos índices de
correção das taxas virou a Resolução número 007/2017 a qual foi aprovada por
unanimidade. A Resolução 009/17 que trata da tabela de preço dos escritórios regionais foi
posta em discussão e aprovada por unanimidade. A Resolução que tinha equivocadament
o número na realidade 010/17 na realidade é 008/17 que é a tabela de preços da sede e
que também foi aprovada por unanimidade. Findo este item com a palavra .o vogal, Paulo
Kopschina, mencionando o oficio recebido do DREI que sugere que as Juntas peçam o
reconhecimento de firma nos documentos quando os usuários não vierem no b 16ão
munidos de carteira de identidade. Sobre este assunto com a palavra o vogal; Jose
Jacoby, que disse que o DREI está indo contrariamente a lei. Já o vogal, Paulo Ma
lembrou que há um parecer da PGE recomendando que não se adote esta posiçã u to
ao pedido de reconhecimento de firma. Comentou que o DREI nunca se manifesta e
quando o faz, legisla mal, transferindo neste caso, a responsabilidade para os Presid
das Juntas. Sugeriu que este assunto seja trazido para ampla discussão aqui • e Plenário.
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que a empresa está em recuperação judicial. Isto está causando um enorme prejuízo,
impossibilitando até mesmo de emitir um DBE, pois a RFB está exigindo uma autorização
judicial para mudar este administrador. Por fim, restou decidido que a Sessão Plenária do
dia 21/12, próxima quinta, excepcionalmente iniciará as 11 horas. Colocada novamente a
palavra à disposição e como ninguém dela quisesse fazer uso, o sr presidente agr eceu
as presenças, mandando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e apr vada
é assinada por todos.
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