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Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

Junta Comercial, Industrial e Serviços. 

SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 19/01/2021 

Ata n° 05/2021 

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, 
reuniu-se em videoconferência, através do link- https://ioin.skvoe.com/tuWAuJ9S6VVVi,  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 Mocellin Queiroz, Ângelo Santos Coelho, 
Aristóteles da Rosa Gaivão, Dennis Bariani Koch, Elivelto Nagel da Rosa Finkler, Fabiano Zouvi, 
Juliano Bragatto Abadie, Julio Cezar Steffen, Lauren Block Teixeira, Lauren Lize Abelin Fração, 

, Leonardo Ely Schreiner, Marcelo Ahrends Maraninchi, Maurício Farias Cardoso, Murilo Lima 
Trindade, Paulo Ricardo Maia, Ramon Ramos, Roney Alberto Stelmach, Sergio Gonçalves Neto, 
Tassiro Astrogildo Fracasso, Tatiana Francisco e Zêlio Wilton Hocsman. Dando continuidade, a 
Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, que saudou a todos e deu início à Plenária em 
modalidade virtual. Verificado o quórum foi aberta à Sessão. Após, foi feita a leitura e a discussão 
da ata de n° 04/2021, de 14/01/2021, em regime de discussão e votação, não havendo 
discordância, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, a presidente Sra. Lauren de 
Vargas Momback, agradeceu aos vogais que se prontificaram a ajudar na análise de documentos 
das decisões singulares. A Sra. Presidente declara que a ajuda dos senhores vogais foi de 
extrema importância para a diminuição de processos que estavam represados na assessoria 
técnica, ainda comunica que em decorrência das férias dos analistas, se houver acumulação de 
processos, alguns destes serão distribuídos nas terças-feiras, visto que os vogais possuem 
poucos processos de decisões colegiadas. Dando sequência, a Presidente Sra. Lauren de Vargas 
Momback, retificou a necessidade de criar um cronograma para as Plenárias de terças-feiras, a 
Sra. Presidente sugere que sejam realizadas pequenas palestras. Para que possamos criar um 
calendário de apresentações a presidente solicita que os vogais informem até o dia 31/01/2021, 
quais serão os temas das apresentações de fevereiro, se será o próprio vogal da turma ou um 
convidado que realizara a palestra. Colocada a sugestão da Sra. Presidente em discussão e 
votação, está foi aprovado por unanimidade.Dando prosseguimento, a Presidente Sra. Lauren de 
Vargas Momback, passou a palavra ao vogal Sr. Dennis Bariani Koch, que saudou a todos e 
questionou se não seria o caso de nas terças-feiras serem apresentados os recursos ao plenário 
e as medidas administrativas. Em seguida, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, 
passou a palavra ao Secretário-Geral Sr. Carlos Vicente B. Gonçalves, que saudou a todos e 
sugeriu que nas Plenárias de terças-feiras algum representante das instituições ou os vogais 
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façam apresentações, trazendo assuntos oportunos à JucisRs. Em resposta ao questionamento 
do vogal Sr. Dennis Bariani Koch, assevera que antes da pandemia as plenárias eram realizadas 
em dois momentos, na primeira parte eram analisados os documentos de decisão colegiada, o 
segundo momento seria a realização da reunião plenária. Com  o advento do COVID19 
realinhamos as análises para as terças-feiras e quintas-feiras de forma virtual e também as 
reuniões plenárias. Continuaremos a liberação destes processos singulares nas terças e quintas, 
ocorrendo à distribuição nestes dois dias, devido à necessidade de certificar a presença dos 
vogais. Em relação aos recursos ao plenário e as medidas administrativas, o nosso sistema SRM 
priorizou a questão dos processos. Quando se trata de recursos e medidas o sistema não 
contempla esses dois tipos de processos, no caso do recurso ao plenário temos um processo 
híbrido (parte do procedimento é digital e parte é física), em relação à medida administrativa todo 
o procedimento é físico. Estamos trabalhando para que o sistema contemple todos os tipos de 
processos. As medidas administrativas estão represadas por conta do decreto do Governador, 
referente à suspensão dos prazos nos processos físicos. Os recursos ao plenário estão fluindo 
normalmente. Aqueles processos que estão pendentes são referentes à diligência dos vogais. 
Dando sequência, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, informou que em consulta ao 
Sr. Alex Barbosa, coordenador do empreendedor digital, está prevista uma reunião para o dia de 
amanhã (20-01-2021) que tratará da possibilidade de transformar as medidas físicas em digitais. 
Dando continuidade, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, passou a palavra ao Diretor 
de Departamento de Assessoria Técnica Sr. Cristiano Neves da Silva, que saudou a todos e 
agradeceu aos vogais pela ajuda na análise de documentos das decisões singulares. Dando 
prosseguimento, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, informou sobre o grupo de 
trabalho do "Revogaço" sobre a coordenação do Diretor de Registro Sr. Cézar Roberto Perassoli 
Cardoso. Será publicada a portaria de nomeação dos membros deste Gt, após a publicação 
criaremos um grupo no whatsapp, para melhor comunicação de todos, os representantes do 
vocalato são os vogais Sra. Ana Paula Mocellin Queiroz e Sr.Ângelo Santos Coelho e 
posteriormente será criado um cronograma para as reuniões do Gt. Dando continuidade, a 
Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, passou a palavra ao Diretor de Registro Sr. Cézar 
Roberto Perassoli Cardoso, que saudou a todos e informou que irá encaminhar novamente o 
material do "Revogaço", caso alguém deseje fazer algum apontamento. Os representantes dos 
servidores são os diretores, Sr. Cézar Roberto Perassoli Cardoso, Diretor de Registro, Sr. 
Cristiano Neves da Silva, Diretor de Departamento de Assessoria Técnica, e Sr. José Waldemar 
de Oliveira Pinto, Diretor de Tecnologia da Informação (TI). Dando prosseguimento, a Presidente 
Sra. Lauren de Vargas Momback, informou que a Dra Inês Antunes Dílélio, coordenadora do 
grupo de trabalho da LGPD está em férias, assim que a mesma retornar iniciarão os trabalhos 
deste Gt. Dando continuidade, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, informou que o 
Vice-Presidente Sr. Sauro Henrique S. Martinelli teve uma reunião com a PROCERGS, para 
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ajustar o chat do site da JucisRS. Dando prosseguimento, a Presidente Sra. Lauren de Vargas 
Momback, agradeceu às presenças e encerrou a presente Sessão Plenária Virtual. 

CARLOS VIC NTE B. GONÇALVES 
Secretário - Geral 
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