Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Junta Comercial, Industrial e Serviços

SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 01/09/2020
Ata n° 32/2020
Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se em
videoconferência, através do link- https://ioin.skvoe.com/ruk1Lx0D4TDC o Colégio de Vogais da JucisRS,
excepcionalmente em modalidade virtual, atendendo o determinado Decreto n.° 55.128, de 19 de março de 2020,
como medida preventiva de transmissão do COVID-19. Conforme relatório produzido pelo Departamento da
Tecnologia da Informática, participaram da videoconferência, os seguintes vogais: Ana Paula Queiroz, Ângelo
Coelho, Aristoteles Gaivão, Dennis Koch, Elivelto Nagel, Fabiano Zouvi, Julio Steffen, Lauren Block, Lauren Fração,
Leonardo Schereiner,Luiz Fernando Azambuja, Marcelo Maraninchi, Maurício Cardoso, Murilo Trindade, Paulo Maia,
Ramon Ramos, Roney Stelmach, Sérgio Neto, Tassiro Fracasso, Tatiana Francisco e Zélio Hocsman. Dando
continuidade, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, saudou a todos e deu início à Plenária em modalidade
virtual. Verificado o quorum foi aberta à Sessão. Após, foi feita a leitura e a discussão da ata de n° 31/2020, de
27/08/2020, em regime de discussão e votação, não havendo discordância, foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, a presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, passou a palavra ao vogal Ângelo Coelho. Em seguida,
mesmo saudou a todos e deu inicio a sua explanação sobre tema ITCD. De imediato, o Diretor de Registro Sr.
Cézar Perassoli começou sua apresentação sobre o tema. Dando continuidade, ao assunto ITCD a presidente
Lauren de Vargas Momback passou a palavra ao Diretor da Assessoria Técnica para que o mesmo faça sua
apresentação sobre o assunto. Em seguida, o vogal Dennis Koch, saudou a todos e informou que faz quórum a tudo
que foi dito, e acredita que nós temos uma grande oportunidade de encaminhar uma sugestão de alteração
Legislativa. Dando prosseguimento a presidente informou que vai verificar com a Dra. Inês Antunes, assessora
jurídica da casa para nós encaminharmos um Projeto de lei (PL) e tentar fazer essa modificação na legislação. Em
seguida, a presidente passou a palavra ao Vice-Presidente Sr. Sauro Martinelli, para que faça uma explanação do
novo sistema de atendimento da Junta Comercial. De imediato, o Vice-Presidente saudou a todos e informou que
novo Sistema de atendimento está em teste na Ouvidoria, e que a partir da semana que vem o mesmo, já possa ser
implementado para todo setor de atendimento. Em seguida, o Vice-Presidente passou a palavra para O Técnico da TI
responsável pela criação do sistema Sr. Derli Beck, para que o mesmo possa fazer uma breve apresentação de
como funciona o novo sistema de atendimento. Dando prosseguimento o presidente agradeceu às presenças e
encerrou a presente Sessão Plenária Virtual.
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