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

SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 18/02/2021
Ata n°13/2021
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um , às nove horas e trinta minutos, reuniu-se em
videoconferência, através do link- https://ioin.skvóe.com/rukILx0D4TDC 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: Ângelo Coelho, Aristóteles
Gaivão, Dennis Koch, Eduardo Magrisso, Elivelto Nagel, Fabiano Zouvi, Juliano Bragatto Abadie, Julio Steffen,
Lauren Fração, Leonardo Schreiner, Lucia Elena Hass, Marcelo Maraninchi, Maurício Cardoso, Murilo Trindade,
Paulo Maia, Ramon Ramos, Roney Stelmach, Sérgio Neto, Tassiro Fracasso, Tatiana Francisco.Dando
continuidade, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, saudou a todos e deu inicio à Plenária em modalidade
virtual.Verificado o quorum foi aberta à Sessão. Após, foi feita a leitura e a discussão da ata de n° 12/2021,
11/02/2021, em regime de discussão e votação, não havendo discordância, foi aprovada por unanimidade. Dando
prosseguimento a presidente informou, que no dia 23/02/2021, teremos a presença do presidente da Federasul, Sr.
Anderson Trautmann Cardoso convidado da turma um, em seguida, a mesma informou que a turma dois terá sua
apresentação no dia 02/03/2021. De imediato, o vogal Juliano Bragatto informou que a turma três já está
providenciando o seu convidado para apresentação do dia 09/03/2021, na sequência, o mesmo perguntou se Junta
Comercial já tinha uma resposta em relação a sua solicitação ao DREI. Dando continuidade, a presidente informou
ao vogal Juliano Bragatto, que iria verificar junto a assessoria jurídica da casa e que na próxima plenária daria uma
resposta.Dando prosseguimento, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, agradeceu às presenças e
encerrou a presente Sessão Plenária Virtual.
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