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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 15/01/2015 

Ata no 04/15 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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 Sérgio 

Mazzardo, que saudou o Secretário-Geral José Tadeu Jacoby e a Diretora da Assessoria 

Técnica Fabiane Stefani Fetter, além dos Vogais e demais pessoas presentes. Verificado 

o quorum foi aberta a Sessão pelo Sr. Presidente. Foi feita a leitura e a discussão eia 

Ata 03/15, de 13/01/15. O Vogal Fernando Viana solicitou a palavra e pediu que 

constasse em Ata a sua inconformidade, referiu que por dever de oficio e 'e 

especialização em Organização, Sistemas e Métodos, voto contrário à aprovação da ata, 

tendo em vista que a mesma cita órgãos - Registro e Assessoria Técnica - 

existentes na estrutura organizacional vigente, o qual serviu de base para o trabalho 

desenvolvido pelo CODIPE para a elaboração do PCCS, bem como cita cargos não 

existentes na Lei 14.508/2014, quais sejam: Diretor de Registro e Diretora c/ 

Assessoria Técnica. O correto é: Departamento de Registro Empresarial e Divisão de 

Análise do Registro do Comércio. Os titulares destes órgãos tem a seguinte 

denominação Diretor e Chefe, respectivamente. Passando ao próximo item, o Sr. 

Presidente comunicou que no dia de ontem participou de uma reunião muito produtiva 

com o Colégio Notaria! do Estado do RS a respeito da nova modalidade da entrega de 

documentos através de certificação digital. Os tabeliães de qualquer lugar do Brasil, 

com essa nova sistemática, poderão se beneficiar quando forem validar qualquer 

documento. Foi feita referêncja.à via única, 4p ganho de tempo e qualidade q 	todo 
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terão, não sendo necessário se deslocar a esta Jucergs para a retirada dos documentos, 

pois, após a aprovação, os usuários poderão retirar a fotocópia autenticada no próprio 

escritório ou residência. Vários Vogais se manifestaram a respeito. Colocada novamente 

a palavra à disposição o Vogal Amo Osdeberg comunicou a todos que esteve presente 

no velório da mãe do Diretor de Registro Jorge Otacilio Diehl, repreéentando Colégio de 

Vogais. Nada mais a tratar, 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. 
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