ATA DA SESSÃO PLENÁRIA
Realizada no dia 16 de novembro de 2020,
Por videoconferência em respeito às determinações de isolamento social para combate ao
Covid19.
(Pauta ordinária)

Às onze horas do dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte, reuniu-se o Plenário da Junta
Comercial do Estado do Piauí, sob a presidência da vogal, Maria Alzenir Porto da Costa,
Presidente desta Jucepi, bem como da vogal Simone Grass Senise, vice-presidente desta Jucepi,
Samy Karvanis Nunes de Moraes, Zózima Nunes Da Costa Tourinho, Álina Célia Santos Menezes,
Raimundo Nonato Augusto da Paz, Gonçalo Barbosa do Bonfim Júnior, Rute Freitas de Farias,
Jose Antônio de Araújo, José de Arimateia Costa da Silva, Daniel de Sousa Alves, Daurea Lorena
Terceiro Santos, Danuta Coelho de Oliveira Soares, Tertulino Ribeiro Passos, Valmir Martins
Falcão Sobrinho, Maria do Amparo Rodrigues da Silva, Ezequias Goncalves Costa Filho, Gustavo
Steigner Rodrigues Mesquita, Liza Tajra Nery, Luiz Gonzaga de Andrade. Na pauta do dia, com
a palavra a Presidente desta Jucepi, Dra. Alzenir Porto, dá início à sessão com a apresentação
da assistente virtual da Jucepi chamada Cris, nome dado em homenagem a cidade de Teresina
que por sua vez deriva da Imperatriz Tereza Cristina, ademais afirma que o uso da inteligência
artificial a favor do empresariado é medida de desburocratização bem como de celeridade no
tocante ao saneamento de dúvidas dos usuários dos serviços de registro mercantil. Em seguida,
passa-se a palavra aos vogais para apresentar manifestação acerca da Cris. Com a palavra o
vogal Tertuino Passos elogia o vídeo de apresentação da assistente virtual Cris, reiterando a
facilidade que a inteligência artificial traz aos procedimentos empresariais. O vogal Luiz Andrade
parabeniza a iniciativa. Com a palavra o Coordenador de Ti Rafael Sampaio demonstra, com
compartilhamento das telas do sistema Piauí Digital, os procedimentos por meio dos quais se
pode interagir com a atendente virtual Cris, reitera ainda a satisfação da equipe da Jucepi em
dar este passo à frente na utilização da inteligência virtual para promover mais facilidade aos

usuários dos serviços. Com a palavra Dra. Alzenir Porto, informa os prejuízos que a sede desta
autarquia de registro teve com a queda do poste, entretanto afirma que os canais de
atendimento não se resumem apenas à central telefônica, que está inoperante devido ao
problema com a energia elétrica, principalmente com o advento da atendente virtual Cris de
forma que não haverá prejuízos aos que necessitarem de atendimento. Com a palavra a vogal
Maria do Amparo Rodrigues questiona acerca do recebimento da lista tríplice pela Jucepi tendo
em vista que alguns mandatos encerram-se este ano de 2020. Com a palavra a vogal Dra. Alzenir
solicita à procuradoria providências acerca do questionamento, mas que esta autarquia ainda
não recebeu a lista tríplice. Com a palavra a assessora jurídica D’angela Dantas informa que as
entidades representadas serão provocadas em janeiro de 2021 acerca da indicação da lista
tríplice para composição do quadro de vogais desta Jucepi. Com a palavra a vogal Maria do
Amparo Rodrigues parabeniza a equipe pelo advento da atendente virtual. Nada mais havendo
a tratar, a presidente da sessão declarou encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Isabela
Santana Monteiro Barbosa, Secretária-Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e achada
conforme vai assinada por mim e por todos os presentes. Teresina-PI, 16 (dezesseis) de
novembro de 2020.
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