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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 15/03/2016 

Ata no 19/16 

Aos quinze 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, 

Colégio de Vogais da JUCERGS, sob a presidência do Presidente Paulo Roberto 
Kopschina, que saudou o Vice-Presidente, Itacir 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 temos Atas a serem discutidas, a de número 15/16 , número 16/16 e número 18/16 da 
última Sessão Plenária. Foi deliberado que seriam discutidas na próxima Sessão Plenária. 
Pedida a palavra pelo vogal Paulo Sérgio Mazzardo que se manifestou com referência a 
questão tributária dos jetons. Perguntou se não seria prudente fazermos novamente um 
debate. "Podemos fazer sim, mas somente para o ano seguinte", respondeu o Presidente. " 
Após o término da última Sessão Plenária tivemos uma reunião com o vogal José Freitas e 

Diretor Administrativo da Casa para tirarmos uma posição. Com  a palavra o Secretári 
Geral, José Tadeu Jacoby, diz que essa receita é ressarcimento de despesa, esse é 
conceito jurídico, só que a Receita Federal não entende assim. Tudo o que se colocar 
como não tributável a RF vai chamar para tributar. O vogal José Freitas com a palavra 
disse que na realidade, nos Conselhos, hoje os jetons são pagos como ressarcimento de 
despesa e não são tributados. Foi pessoalmente na RF porque tinha essa preocupação e 

fiscal que o atendeu disse que isso depende muito do Órgão, então na realidade há 
uma dependência do entendimento da Casa, se a Casa entender que é um ressarcimento 
de despesa não seria tributado, mas acredita que o entendimento do Diretor Administrativo 
é que se trata de uma remuneração, assim será tributado. Com  a palavra o Sr. Presidente 
disse que para este ano não temos como mudar, somente em 2017. Passou para outro 
assunto, com relação a mudança da carga horária dos funcionários da empresa 
terceirizada. Disse que, a decisão que levou a mudança da carga horária foi uma decisão x. 
unânime onde o Secretário José Tadeu Jacoby participou desta discussão, também, 
juntamente com alguns funcionários da Casa. A decisão foi unânime, no sentido que 
carga horária de 8h48min diários seria melhor para a Junta Comercial do Estado do 
Dará mais produtividade, mais egu nça e mais controle para os setores. Falou igue-h 
a possibilidade de fazer co rato de h, 8h ou 8h48min. A opção foi por 8h4-8min. 
pedido para todos os chefe de setor ue avaliassem indivi almente ca a' um dos s 
funcionários, tendo a possi ilidade de fic r com aqueles que ntendiam 	os melhor , e 
a empresa concordou. Est s são as e cações que foram licitad na Ata de n "íne.r.o 
16/16. O Sr. Presidente s colocou à 	osição par mai à1g,ya explicação. om  a 
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palavra o vogal Marcelo Maraninchi disse que a pergunta foi dele naquela Sessão Plenária 
e que estava satisfeito com a resposta. O vogal Dennis Koch solicitou a palavra e disse que 
só a título de informação, com referência ao seu pedido de vistas do processo da 
Cooperativa não trouxe hoje porque somente hoje recebeu os antecedentes, só para 
posicionar o seu atraso. Disse que deverá trazer nas próximas Sessões e está tomando 
toda a cautela de buscar nos registros da Junta Comercial, todos os atos desde a sua 
constituição, para ter uma posição mais firme. Passada a palavra para o Vice-Presidente 
que agradeceu a colaboração de todos os vogais pelo apoio para a aquisição do celular da 
estagiária Andressa Selva que foi assaltada. Foi lembrado pelo Sr. Presidente, que na 
semana que vem teremos Sessões Plenárias na terça-feira e na quarta-feira. Colocada 
novamente a palavra à disposição e como ninguém dela quisesse fazer uso, o Sr. 
Presidente agradeceu as presenças, mandando que fosse lavrada a presente AtK que 
depois de lida e aprovada é assinada por todos. 
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