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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 28/01/2016 

Ata no 08/16 

Aos vinte e oito 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, Jos 
Tadeu Jacoby, o Diretor de Registro, Jorge Otacílio Diehl, a Diretora da Assessoria Técnica, 
Fabiane Fetter, além dos Vogais e demais pessoas presentes. Verificado o quorum foi 
aberta a Sessão Plenária pelo Sr. Presidente que disse que hoje era um dia 
especialíssimo, tendo em vista a posse dos novos vogais, sendo muito bom para todos e 
para a Junta Comercial do RS contar com o Colégio de Vogais praticamente completo, 
faltando apenas a publicação dos representantes da União. De imediato, solicitou ao 
Secretário-Geral a leitura do termo de compromisso formal assumido pelos novos 
integrantes do Colégio de Vogais — titulares e suplentes. Todos os vogais foram nomeados 
pelo Governador do Estado, José Ivo Sartori, conforme ato publicado no Diário Oficial do 
Estado, do dia 19 de janeiro de 2016. Após a leitura do termo de compromisso, os vogais 
assinaram o livro de posse. Foi passada a palavra para o vogal Tassiro Fracasso, 
responsável pela parte social, juntamente com o vogal Zelio Hocsman, que deu as boas 
vindas aos novos vogais. Se colocou à disposição para o que for necessário e desejou a 
todos uma feliz e duradoura estada nesta Casa. Comunicou que na segunda-feira, dia 01-
02, o vogal Fabiano Zouvi estará aniversariando, e no dia 04-02 o vogal Tiago Machado. 
Após, todos os vogais, funcionários e direção da Casa se apresentaram. Dando 
prosseguimento à Sessão Plenária, foi feita a leitura e a discussão da Ata 07/16, de 26-01-
2016. Em regime de votação foi aprovada por unanimidade, nos termos em que foi 
apresentada. Passando para outro assunto, o Sr. Presidente explicou que no ano passado 
ocorreu, por um longo período, a revisão do Regimento Interno desta Casa, sendo que 
todos que representam o quadro de colaboradores, inclusive os vogais, participaram. sji 
um trabalho muito bem feito, que chega ao fim. Colocado em regime de votaço, o v  , 
Regimento Interno foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente, como presiden te da 
Comissão, fez um agradecimento muito especial a todos que trabalharam no R , desde 
maio até este momento. Agradeceu de uma maneira muito carinhosa e especial ao 
analista-técnico, Cezar Roberto Perassoli Cardoso, que praticamente redigiu todo o 
Regimento Interno e esteve presente 	o s as reuniões nos órgãos que trataram a 
respeito do RI, e aos' demais compo ntes da 'omissão: Dulce Aparecida Dias, abiane 
Fetter, Jor 	Otacílio Diehl, José 	aldemar Olheira Pi o, Sílvio Moisés Ra o, Inês 
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Antunes Dilélio, Edson Moura de Andrade, Lucas Lumertz da Costa, Cleusa Teresinha de 
Freitas Balestrin, além dos vogais Everton André B. Lopes, Marlene Teresinha Chassott, 
Paulo Ricardo Maia, Ramon Ramos, Tassiro Astrogildo Fracasso, ao Vice-Presidente, Itacir 
Amauri Flores e ao Secretário-Geral José Tadeu Jacoby. Disse que a partir de agora temos 
mais dois desafios pela frente, o planejamento estratégico e o manual de procedimentos da 
Junta Comercial, dizendo que precisará da colaboração de todos. Passada a palavra ao 
Secretário-Geral que informou que encontrou o Secretário Fábio Branco no aeroporto de 
Brasília. Foi pedido pelo Secretário que transmitisse a todos os vogais as boas vindas, e 
assim que for possível virá pessoalmente à Junta Comercial. Em Brasília, participou da 
reunião para reformular e simplificar todas as instruções normativas. Entende que não 
podemos depender de outros órgãos para constituir uma empresa, e a fiscalização deverá 
ser feita após a constituição. Acredita que até o mês de junho sejam publicadas as novas 
Instruções Normativas. Passada a palavra para o Vice- Presidente que parabenizou todos 
os novos vogais por estarem aqui neste seleto grupo de pessoas que faz acontecer a Junta 
Comercial do RS. Disse que está faltando somente os vogais indicados pelo governo 
federal, e tem certeza que vamos atingir todas as metas, agora com o Colégio de Vogais 
completo. Deu boas vindas a todos dizendo que juntos vamos fortalecer a Junta Comercial 
do RS. Retomando a palavra, o Sr Presidente lembrou que nas próximas duas semanas 
teremos tão somente Plenárias nas quintas-feiras, mas ficou estabelecido um plantão, a 
quarta-feira, para que as decisões colegiadas não fiquem paradas neste intervalo de 
tempo. Colocada novamente a palavra à disposição e como ninguém dela quisesse fa 
uso, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, parabenizando novamente oilnov 
vogais, mandando que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e apro ada, 
assinada por todos. 
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