ATA DA SESSÃO PLENÁRIA
Realizada no dia 06 de julho de 2020,
Por videoconferência em respeito às determinações de isolamento social para combate ao
Covid19.
(Pauta ordinária)
Às onze horas do dia seis de julho 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 Dra. Alzenir Porto manifesta pesar em decorrência do falecimento do Sr. Assis
Carvalho; em prosseguimento, relata que a mudança trazida pela pandemia, provocada pelo
Covid-19, tem mostrado a importância da modalidade de prestação de serviço Home Office,
informando que esta Jucepi já estava com o aparato tecnológico devidamente preparado para
atender às demandas laborativas do órgão sem prejuízo aos usuários tendo em vista isso a
mesma sugeriu como medida de retomada das atividades permanecer com o atendimento à
distância em regime de plantão quando necessário. Foi aberto aos vogais a participação acerca
desta ideia. Com a palavra o Vogal Luiz Andrade corrobora que esta autarquia está devidamente
preparada para permanecer com o atendimento na modalidade Home Office com atendimento
agendado quando necessários, enfatizando a importância de permitir a permanência em casa
de todos os colaboradores que puderem fazê-lo, os vogais Álina Santiago, Daurea Santos, Liza
Nery, Gustavo Mesquita seguiram concordando com o que fora exposto pela vogal Dra. Alzenir

Porto e expuseram que têm escutado comentários positivos e satisfatórios acerca da prestação
de serviços da Jucepi na modalidade Home Office. Com a palavra o vogal Tertulino Passos afirma
concordar com a postura que pretende-se adotar nesta Jucepi e acrescenta que será necessário
a ocorrência de plantões para tirar as dúvidas dos profissionais de contabilidade quanto ao
Sistema Piauí Digital após o mesmo tentar pelos canais de atendimento disponíveis e outros
meios de atendimento para tratar com a equipe desta autarquia. Com a palavra a vogal Rute
Freitas manifestou-se a favor do que está sendo exposto juntamente com os vogais Sr. Antônio
Araújo, Sr. Ezequias Gonçalves, Sr. Raimundo Paz, Sra. Zózima Tavares. Com a palavra a vogal
Dra. Alzenir Porto acrescenta que os colaboradores desta Jucepi, que compõe a equipe de
prestadores de serviços, estão indo ao prédio sede sempre que necessário para atender as
demandas de forma mais satisfatória e célere possível, não havendo quaisquer tipos de
prejuízos de formar administrativa bem como aos usuários dos serviços, diante disso, a mesma
apregoa que não há necessidade de expor alguns colaboradores, e até mesmo as suas famílias,
ao contágio pelo vírus haja vista que alguns deles dependem de transporte público para
locomoção até o local de trabalho. O quadro de vogais se manifestou em sua maioria a favor
do que fora exposto pela Dra. Alzenir Porto, que encontra-se em total conformidade com as
recomendações dos órgãos de saúde para combater o contágio pelo vírus. Em continuidade,
com a palavra a vogal Alzenir Porto expõe que esta Jucepi tem condições tecnológicas de
adaptação a esta modalidade de prestação de serviços a distância com a ocorrência de plantões
agendados para atendimentos com horário marcado sem prejuízos de qualquer natureza para
os usuários e manutenção da excelência na continuidade da realização das atividades
laborativas desta autarquia de registro, em conformidade com as recomendações do Governo
bem como dos órgão de saúde para enfrentamento desta pandemia. 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, 06 (seis) de julho de 2020.
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