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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 10/03/2016
Ata no 18/16

Aos dez dias do mês de março 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, ltacir Amauri Flores, o Diretor de Registro, Jorge Diehl e a
Diretora da Assessoria Técnica, Fabiane Fetter, além dos Vogais e demais pessoas
presentes. Verificado o quorum foi aberta a Sessão pelo Sr. Presidente que disse que
precisávamos de uma deliberação. O vogal Paulo Sérgio Mazzardo solicitou que as atas de
números 15/16 e 16/16 não sejam apreciadas no dia de hoje, tendo em vista que não
estará presente nesta Sessão Plenária haja vista compromissos profissionais assumidos
anteriormente. Por unanimidade, foi postergada a votação das duas atas para a próxima
terça-feira. Em votação a ata 17/16, com a palavra o vogal Marcelo Maraninchi diz que fez
algumas alterações e o vogal Tiago Machado também. Sendo assim, a Ata foi lida em voz
alta com as mudanças sugeridas. Colocada em votação a ata de número 17/16 foi
aprovada por unanimidade, nos termos em que foi apresentada. Continuando, o Sr.
Presidente disse que queria fazer um comentário que impacta na Casa, que se refere ao
projeto de digitalização do acervo. Foi assinado um contrato em 2014, com a parceria do
SEBRAE (que paga 70%) a Junta Comercial (que paga 30%) e a empresa Docs Prime.
Desde o início deste contrato, e das operações desta empresa de Caxias do sul, as
dificuldades eram flagrantes. Primeiro, pelo preço apresentado. Esta empresa apresentou
um valor exatamente a metade do terceiro colocado. A partir disso, os administradores da
época alertaram que isto poderia dar problema. A Junta Comercial pagou o programa e
eles começaram a atuar aqui dentro da Casa. Vários problemas ocorreram desde então.
Essa empresa fez uma reunião com todos os envolvidos e pediu mais 300 mil reais e
27,6% de aumento, o que não é possível. Não restou outra alternativa a não ser o SEBRAE
romper o contrato. A partir do momento que houve a negativa a empresa dispensou todos
os funcionários deixando somente 11 trabalhando. Hoje à tarde ocorrerá uma reunião com
o Secretário Fábio Branco onde se decidirá o que fazer. Com a palavra o vogal Everton
Lopes solicitou, em nome da CORAG, uma agenda para uma reunião com a Junta para
tratar deste assunto. O Sr. Presidente disse que o Secretário Fábio Branco scilicitou que ele
fizesse uma reunião com a CORAG, mas isto ainda não foi feito. Mas disse, também, que '
falou com o Presidente da CORAG a respeito. O Diretor Administrativo da C
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contratação, tendo em vista que provavelmente não haverá empresa interessada em
assumir o trabalho por este valor. Com a palavra o Presidente disse devido a este problema
está havendo atraso nos documentos, a Casa está tendo um prejuízo, principalmente no
setor das certidões. Mas acredita que logo deverá estar regularizada a situação. Passando
para outro assunto, foi explicado que na quinta-feira santa o expediente da Junta Comercial
é até o meio dia. Sendo assim, ficou definido que a Sessão Plenária de quinta-feira, dia 2403, passará para quarta-feira, dia 23-03. Serão duas Plenárias naquela semana, na terça e
na quarta-feira. Passada a palavra ao Vice-Presidente que cumprimentou a todos e
comunicou que a estagiária do Plenário, Andressa Selva, foi assaltada. Levaram sua bolsa
e seu celular. Sendo assim, sugeriu que quem puder contribuir, com qualquer valor, para
adquirir um novo celular para a estagiária que ontem esteve aniversariando, qy o faça.
Colocada novamente a palavra à disposição e como ninguém dela quisesse fa4tr uso, o
Vice-Presidente agradeceu as presenças, mandando que fosse lavrada a present
a, que
depois de lida e aprovada é assinada por todos.
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