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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 13/08/2015 

Ata no 57/15 

Aos treze dias do mês de agosto 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 Vice-Presidente, Paulo Roberto Kopschina, o Secretário-Geral, José Tadeu 
Jacoby, o Diretor de Registro, Jorge Otacilio Diehl, e a Diretora da Assessoria Técnica, 
Fabiane Fetter, além dos Vogais e demais pessoas presentes. Verificado o quorum foi 
aberta a Sessão. 	Em prosseguimento, o Sr. Presidente passou à análise da 
correspondência remetida pelo Poder Judiciário, a saber: SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 13-
08-2015, PROTOCOLO N° 15/158049-9, INDISPONIBILIDADE DE BENS DE VANILDA GOULART 
DA SILVA. EMPRESA:  SILVA & GOULART LTDA. NIRE: 43 2 0145471-3, PROCESSO N°: 
073/1.03.0010628-3, COMARCA: TRAMANDAVRS, PROTOCOLO N° 15/158050-2, 
INDISPONIBILIDADE DE BENS DE RICARDO COLOMBO. EMPRESA:  RICARDO COLOMBO, 
NIRE: 43 1 0578091-5, PROCESSO N°: 122/1.06.0000992-6, COMARCA: SANTO ANTÔNIO DAS 
MISSÕES/RS, PROTOCOLO N° 15/158051-0, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA 
ARQUIVAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. EMPRESA:  NEOCON ADMINISTRADORA E 
CONSTRUTORA DE IMÓVEIS LTDA. NIRE :43 20487080-7, PROCESSO N°: 001/1.13.0098544-
6, COMARCA: PORTO ALEGRE/RS. Dando prosseguimento à Sessão Plenária, foi feita a 
leitura e a discussão da Ata 56/15, de 11-08-2015. Em regime de votação foi aprovada por 
unanimidade, nos termos em que foi apresentada. O Sr. Presidente comunicou que ainda 
não foi marcada a nova data da reunião com a Receita Federal, sobre o DBE e FCN. O 
Secretário-Geral deverá agendar e faremos posteriormente a comunicação da data. 
Passando para outro assunto, o Sr. Presidente mencionou que tomou conhecimento, 
através de um oficio da OAB, que o Vogal Ramon Ramos e seu suplente encaminharam 
suas renúncias na participação deste Colegiado. Mencionou ser uma lástima, uma perda 
enorme, porque o Vogal está totalmente integrado e participa das Comissões nos ajudando 
de forma extremamente empenhada e com muita competência. Este ofício da OAB já traz 
as novas indicações. A Presidência fica sem alternativas, recepciona e encaminha ao órgão 
correspondente, ou seja, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia. Passada a palavra ao Vogal Ramon Ramos que cumprimentou a todos e disse: 
" Esse assunto é extremamente ch 	melindroso para o meu intimo e até eu me sinto 
envergonhado, porque não é 	a decis o pessoal, não é uma decisão que eu queira sair, 
tanto é que sempre vim 9M6ntinuei vinqó a todas as Sessões e isto demonstra que não é a 
minha vontade. Não nho nenhuma ontade de  ser Presidente, Secretário, sequer vogal 
eu tinha. Fui indic9dó pela OAB sem saber o e e ser vogal, e 	eu nome foi aprovado 
pelo Go fernador e aqui eu 'm completa 	nuo, e sem er o que estava por trás 
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disso, e é muito maior do que eu imaginava. Tem muitos interesses dos quais não faço 
parte, eu estar aqui talvez seja um peso para alguém. Por vontade não minha, mas para 
garantir a minha tranquilidade eu preferi assinar, mas não é vontade própria, deixo bem 
claro, até gostaria que constasse em Ata, eu estou saindo mas não é por minha vontade, é 
por pressão. Isto é o que eu tenho a dizer". O Sr. Presidente comunicou que encaminhou 
as indicações em lista tríplice à SDECT, e disse ser lamentável, e que não precisávamos 
deste tipo de episódio que estamos vivenciando. O Vogal Marcelo Maraninchi solicitou a 
palavra e disse que gostaria de registrar que de sua parte, e acredita que de todos os 
Vogais, é muito lamentável o pedido de renúncia do Vogal Ramon e seu suplente. O Vogal 
Dennis Koch também solicitou a palavra e se disse surpreendido com a notícia, até pela 
aproximidade com a turma, e disse que foi com muita satisfação que trabalhou ao lado do 
Vogal, deixando registrado que é uma pessoa íntegra, que é uma perda para esta Casa. 
Que sempre poderá contar com um amigo para o que precisar. O Vogal Zélio Hocsman diz 
que "Lamenta profundamente e no período que está aqui nunca imaginou que pudesse 
acontecer um fato como esse. Percebi que antes da indicação várias pessoas estariam 
trabalhando para serem indicadas, mas depois das coisas definidas e acertadas eu me 
surpreendi e lamento profundamente, apesar do nosso antagonismo futebolístico, mas 
tenho certeza que vamos perder um colega excepcional, de bom caráter e lamento 
profundamente". O Sr. Presidente disse que deve uma satisfação para o Colégio de Vogais, 
perguntou se alguém mais gostaria de se manifestar sobre o assunto e como ninguém 
solicitou a palavra, passou a relatar e fazer uma prestação de contas da sua ida, no dia de 
ontem, à Brasília. Na pauta a possibilidade de extinção de todos os Colégios de Vogais de 
todas as Juntas Comerciais do Brasil. Liderados pelo RS conseguimos tirar uma posição 
do colégio de Presidentes, para que não haja esta modificação. Cada vez mais devemos 
valorizar o Colégio de Vogais, principalmente na questão de representatividade. Ao invés 
da extinção do Colégio de Vogais a sugestão é que se tornasse um Tribunal Administrativo 
para julgamento de questões societárias. Ficou definido que 100% dos Presidentes são 
contra a extinção do Colégio de Vogais. Foi debatido, também, a Autarquização do DREI 
que foi apoiada na unanimidade. Na composição da Autarquia, será imprescindível a 
representação das categorias. Foi discutida a questão dos livros, leiloeiros, trapicheiros e 
nome empresarial. O Ministro Guilherme Afif Domingos esteve presente à reunião. O 
Secretário-Geral solicitando a palavra comunicou que participou, no dia de ontem, da 
primeira reunião do Forum da Pequena e Microempresa, sendo que estão fazendo um 
trabalho muito grande junto aos bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente, tudo visando 
a REDESIM. A Secretaria do Meio Ambiente vai relacionar todas as atividades que não 
precisam de vistoria, em princípio são mais de 70% das atividades. Isto deverá acelerar em 
muito a implantação da REDESIM. Retomando o assunto do pedido de renúncia do Vog 
Ramon Ramos, o Vice-Presidente também se manifestou dizendo "A minha colocação 
nesse sentido. Qual é a força que tem esse Plenário, em todos concordand 
evidentemente, de nós encamin 	documento para o Secretário Fábio Branco, com 
uma solicitação para que 
dizendo que "renúnci 
muito". O Vogal R 
deixar bem clar 
legalmente ." 
atrás, por 

on Ramos n 
, que não é vo 

foi encaminhada  
minha ntad 

sta substituição?". O Sr. Presidente se manifestou 
o ato é pessoal, por isso que eu disse eu lamento 

amente com a palavra "só para deixar claro, mas para 
ade minha, se possível for, eu permaneço, essa renúncia 

, agora eu 	sei se existe essa possibilidade de voltar 
de deixar e rio com cede não é". O Vogal 	on 
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Lopes solicitou a palavra e disse" Eu acho o seguinte, no Conselho de Economia no qual 
eu sou Vice-Presidente é inadmissível este tipo de ação, nós aqui estamos todos 
representando classes e acho que este tipo de política para mim não é saudável. O 
Presidente agiu corretamente, mas tendo em vista o relato do Vogal Ramon de fato a 
gravidade fica muito maior, nós temos que nos posicionarmos, uma coisa é sair, faz parte, 
mas não dessa forma do relato dele". O senhor Presidente se manifestou dizendo "Talvez 
essa tenha sido a Sessão Plenária mais triste que eu já tenha participado." O Diretor de 
Registro então se pronuncia "Eu só queria falar que eu tenho 16 anos de Junta Comercial 
e para mim é lamentável, eu nunca vi uma situação igual a esta dentro da Junta Comercial, 
a gente sabe que na política essas coisas acontecem, mas aqui dentro da Junta Comercial 
eu nunca vi isso acontecer, eu me sinto mal com a situação, pelo constrangimento de a 
pessoa ser retirada do local aonde ela se sente bem." Dada a palavra mais uma vez, o 
Vogal Fabiano Zouvi se manifestou "A primeira coisa que devemos fazer é dar 
endereçamento para essa situação, eu não sei qual é o procedimento que nós podemos 
fazer, a gente está falando muito da renúncia e agora que conhecemos, essa vontade é 
viciada, tem uma pressão, tem uma coação, então eu acho que dentro dessa comunicação 
a gente teria que ver como trabalhar, no sentido de que isso pode virar uma instabilidade 
no próprio Colégio de Vogais. Acredito que foi uma surpresa para todo mundo, eu acho que 
as questões políticas estão aí e acontecem mas normalmente, na minha visão, isto 
acontece até a nomeação, mas depois de nomeados não. Essa incerteza de instabilidade 
como Vogal é muito ruim para nós todos porque a gente tem uma responsabilidade aqui 
dentro, que tem que fazer e de repente começam pressões, pressões, pressões e vem um 
ato deste de renúncia que surpreende todo mundo, e que a gente sabe que não é uma 
vontade real, é viciada.". Dada a palavra ao Vogal Dennis Koch que disse" Eu só gostaria 
de deixar claro que tudo isso que será feito, ou não, deverá ter o aval do Vogal Ramon". 
Colocada novamente a palavra à disposição e como ninguém dela quisesse fazer uso, o 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, mandando que fosse lav - • . a presente 
Ata, que depois de lida e aprovada é assinada por ggøs. 
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TASSIRO FRACASSO 
Vogal 

ZÉL ‘ HOC MAN 
Vo al 

ITACIR AMPLURI FLORES 
Voga 

NEUMANN 
Vogal 
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JONI A ERTO MATE 

Vogal 

EVERT 	D E B. LOPES 
Vogal 

RAMIRO LEDUR 
Vogal 

IANO ZOUVI 
Vogal 

DENNIS KOCH 
Vogal 
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