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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 07/01/2016 

Ata no 02/16 

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, 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 JUCERGS, sob a presidência do Presidente, Paulo Roberto Kopschina, que 
saudou o Vice-Presidente, Itacir Amauri Flores, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby, o 
Diretor de Registro, Jorge Otacílio Diehl, além dos Vogais e demais pessoas presentes. 
Em prosseguimento, foi feita a leitura e a discussão da Ata 01/16, de 05-01-2016. Em 
regime de votação foi aprovada por unanimidade, nos termos em que foi apresentada. De 
imediato, o Sr. Presidente comunicou que tem algumas informações muito boas referente à 
reunião no dia de ontem, onde estiveram presentes o Secretário da SEDET, Fábio Branco 
com seu Diretor de Micro e Pequena Empresa,Carlos Hundertmarker, o Diretor-
Superintendente do SEBRAE-RS, Derly Cunha Fialho, a Gestora de Políticas Públicas do 
SEBRAE-Nacional, Laila Caldas da Silva, o Consultor do SEBRAE-Nacional, Marcelo 
Silva, a Gestora do REDESIM do RS, Janaina Medeiros, o Gerente de Políticas Públicas 
do SEBRAE-RS, Alessandro Machado, os Consultores do SEBRAE-RS, José Alfredo 
Nahas e Carlos Becker, além da direção da Junta Comercial. Depois de muita expectativa 
para a entrada de um novo sistema, que é o sistema de Minas Gerais, o processo está 
iniciando, apesar que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Essa negociação 
começou pelas mãos do ex-Presidente Paulo Mazzardo, juntamente com o Secretário-
Geral Jacoby, e agora está sendo concluída. A única dúvida que paira é se gerará custos a 
implantação do novo sistema, isto ainda não está claro. Por outro lado, o SEBRAE acenou 
com o pagamento dos custos dos nossos funcionários que irão à Minas Gerais para serem 
treinados. Esse é o lado bom. A outra notícia boa é que provavelmente até sexta-feira os 
novos vogais que estão faltando para completar o quadro serão nomeados, isto foi\  
ratificado pelo Secretário Fábio Branco. Passada a palavra ao Vice-Presidente que 3  
mencionou que a reunião com o SEBRAE foi excelente porque estamos atingindo o nosso 
objetivo que é a implantação do nosso novo programa. Salientou que também tem dúvida 
com referência à cobrança. Acredita que para o nosso cliente essas melhorias todas serão 
fundamentais. Quanto aos vogais, provavelmente na sexta-feira será publicado no DOE a 
relação dos que estão faltando. Com  a palavra o Secretário-Geral que explicou que 
usamos o sistema SIARCO há quase 20 anos, é um sistema público do Governo Federal e 
esse novo sistema é para substituir o SIARCO, e será pago através das taxas federais que 
servem justamente para a manutenção do sistema. Serão grandes as modificações, 
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devemos preparar a JUCERGS para que ela seja totalmente digitalizada, e acabar com 
100% do papel. Os Serviços 505 e 506 já estão funcionado. Corrigindo algumas 
informações que foram dadas, o DBE não será mais conferido, o que temos que conferir é 
a FCN com o documento. O que precisamos fazer, talvez até através de Resolução do 
Plenário, é que os contratos de Micro e Pequenas Empresas enviados à Junta sejam 
padronizados. Isso significará uma agilização muito grande e a eliminação de muitos erros 
que acontecem hoje. Passando para outro assunto, o Secretário-Geral disse que repensou 
sobre o reajuste do SPED que foi aprovado, que apesar de achar justo entende que deve 
ser feito em duas etapas. Passaria para trinta e cinco reais em 2016, sessenta reais em 
2017 e a correção pelo mesmo índice das demais taxas para 2018. Ainda assim 
continuaremos a ser a Junta Comercial mais barata do Brasil. O Sr Presidente com a 
palavra disse que essa é a proposta e está em análise e discussão. O vogal Tassiro 
Fracasso se manifestou dizendo ser um gesto nobre, do Secretário-Geral, no sentido de 
rever o valor do reajuste no caso do SPED, e agradeceu. Após as manifestações dos 
vogais Everton Lopes e Joni Matte a proposta foi colocada em votação e foi aprovada por 
unanimidade. Na parte social, o vogal Tassiro Fracasso novamente com a palavra lembrou 
que o Secretário-Geral estará de aniversário no dia de amanhã e hoje teríamos a festa da 
vogal Lauren Teixeira. Colocada novamente a palavra à disposição e como ninguém dela 
quisesse fazer uso, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, mandando que fosse 
lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada é assinada por todos. 



• 

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

Junta Comercial 

AIA ---------  
NO ZOUVI 

Vogal 

(A7(  C 9C--f_.4.9  
TASSIRO FRACASSO 

Vogal 

EVER C DRÉ B. LOPES 
ogal 

30NI,ALBERT 
Vogal 

-MARCELS RANINCAI 
Vogal 

NNIS KOCH 
Vogal 

RAMIRO LEDUR 
Vogal 

ZELIO W. HO SMAN 
Vogal 

JUCERGS. Avenida Júlio de Castilhos 120, Centro - Porto Alegre RS. CEP 90030-130. 
Fones: Geral -(51) 3216-7500, FAX -(51) 3216-7555. Atendimento (51) 3216-7502, (51) 3216-7504, (51) 3216-7506 

O DIEHL 
etor de Registro 


	00000001
	00000002
	00000003

