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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA
Realizada no dia 01 de fevereiro de 2021,
Realizada por videoconferência em respeito às determinações de isolamento social para
combater a pandemia provocada pela Covid19.
(Pauta ordinária)

Às onze horas do dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 Jucepl,
Samy Karvanis Nunes de Moraes, Zázima 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 o coordenador de TI Rafael Sampaio dá início à reunião, informando a continuidade
da apresentação, artigo por artigo, da Minuta do Novo Regimento desta autarquia de registro
para apreciação, análise e posterior discussão, se necessário, entre os demais vogais a partir do
artigo 28. Mediante leitura do art. 32, inciso VI, pelo Coordenador de TI Rafael Sampaio,
verificou-se pela necessidade de alteração do texto apresentado tendo em vista a possibilidade
da ocorrência de reuniões presenciais que podem ser transmitidas via internet, fator que
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possibilita a participação à distância do vogal que não puder fazê-lo presencialmente. Com a
' n alavra a vogal Maria do Amparo Rodrigues reitera esta necessidade de alteração à Comissão
responsável pela reformulação do mesmo tendo em vista que, mediante uso das ferramentas
virtuais, há possibilidade de participação mesmo que o vogal esteja em outro município.
Ademais, passa-se a palavra aos vogais para mais manifestações ou sugestões. Os mesmos
mantiveram-se silentes. Em prosseguimento o Coordenador de TI Rafael Sampa
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a reunião encerra-se após a apresentação do artigo 36, da Minuta do Novo Regimento e restou
acordado entre todos os presentes que a continuação da apresentação ocorrerá na próxima
sessão plenária, datada de 08 de fevereiro de 2021, e partirá do Capitulo VI — Das unidades de
assessoria. Nada mais havendo a tratar, a presidente da sessão declarou encerrados os
trabalhos e, para constar, eu, Luiz Gonzaga Rosado Filho, Procurador, lavrei a presente ata que
depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e por todos os presentes. Teresina-PI,
01 (primeiro) de fevereiro de 2021.
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA
Realizada no dia 08 de fevereiro de 2021,
Por videoconferência em respeito às determinações de isolamento social para combatera
pandemia provocada pela Covid19.
(Pauta ordinária)

Às onze horas do dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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,SamyKarvanis Nunes de Moraes, Zázima 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 vogal Dra. Alzenir Porto dá início à reunião fazendo breves
comentários acerca do início do mandato dos novos vogais bem como dos que serão
reconduzidos em março deste ano, informa que as reuniões serão realizadas presencialmente
em respeito a todas as normas de prevenção ao contágio do Covid-19, que as reuniões serão
todas plenárias e que ocorrerão ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente,
quando houver necessidade na forma da lei, que o quadro de vogais é essencial para o bom
desenvolvimento desta autarquia de registro. Em prosseguimento, com a palavra a vogal
Daurea Lorena Santos deu inicio à apresentação de breves comentários acerca da elaboração
da Minuta do Novo Regimento Interno desta Jucepi. Com a palavra o Coordenador de TI
Rafael Sampaio dá início à leitura individual dos artigos a partir do Capítulo VI — Das Unidades
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de Assessoria para conhecimento e possíveis discussões e alterações a partir de alguma
sugestão dos demais vogais presentes; em sequência, passada a palavra aos vogais, os
mesmos concordaram em unanimidade com o que fora estabelecido pelo Capítulo VI
apresentado. A partir de então a vogal Dra. Alzenir Porto sugeriu que fosse encaminhada aos
vogais a Minuta completa do Novo Regimento para que todos tracem considerações acerca
do que foi elaborado e apresentem suas sugestões na segunda-feira, dia 15 de fevereiro de
2021, em sessão ordinária plenária que ocorrerá as 10 horas da manhã, no prédio sede desta
Jucepi, de forma presencial. Passada a palavra aos vogais, os mesmos concordaram em
unanimidade com o proposto pela Presidente e confirmaram presença. Nada mais havendo a
tratar, a presidente da sessão declarou encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Luiz
Gonzaga Rosado Filho, Procurador desta Jucepi, lavrei a presente ata que depois de lida e
achada conforme vai assinada por mim e por todos os presentes. Teresina-PI, 08 (oito) de
fevereiro de 2021.
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA
Realizada no dia 15 de fevereiro de 2021,
Realizada de forma híbrida em respeito às determinações de isolamento social para combater
a pandemia provocada pela Covid19.
(Pauta ordinária)

Às dez horas do dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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, Álina Célia Santos Menezes, Gonçalo Barbosa do Bonfim
Júnior, Rute Freitas de Farias, Jose Antônio de Araújo, José de Arimateia Costa da Silva, Daurea
Lorena Terceiro Santos, Maria do Amparo Rodrigues da Silva, Ezequias Goncalves Costa Filho,
Gustavo Steigner Rodrigues Mesquita e Luiz Gonzaga de Andrade. Na pauta do dia, com a
palavra a vogal Dra. Alzenir Porto dá início à reunião tecendo considerações acerca da nova
turma de vogais que será formada pelos novos vogais nomeados para a Jucepi bem como pelos
reconduzidos, informa que o mandato que se iniciará em março deste ano será pautado no
princípio da economicidade com 04 (quatro) sessões mensais ordinárias, que serão realizadas
sessões extraordinárias quando necessário for, que as reuniões serão realizadas
presencialmente com todos os cuidados para enfrentamento da pandemia provocada pelo
Covid-19, que a atuação dos vogais permanecerá em estrita conformidade com o que a
legislação específica determina. Com a palavra o vogal Gustavo Steigner Mesquita elogia a
elaboração no Novo Regimento Interno desta Jucepi, ressaltando apenas que poderiam ser
revistos os artigos referentes às faltas dos vogais e suas respectivas justificativas. Com a palavra
a vogal Dra. Alzenir Porto ressalta a função do suplente nos casos em que o vogal titular não
puder comparecer às reuniões. Com a palavra a vogal Daurea Terceiro informa que
acr scentará à Minuta do Novo Regimento que em casos calamitosos ou de força maior caberá
à Preçidente desta Jucepi convocar reuniões virtuais mediante o uso de tecnologias que
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possibilitem contato à distância. Com a palavra o vogal Ezequias Goncalves Costa Filho afirma
que a redação do Novo Regimento está em plena conformidade com a legislação, que não
apresenta sugestões de modificação ao que foi apresentado, que o que tem sido demonstrado
abrange todas as necessidades desta autarquia de registro. Com a palavra o vogal Gonçalo
Barbosa do Bonfim Júnior afirma que os vogais que não podem mais ser reconduzidos farão
falta e que se prontifica a ajudar no que for preciso. Com a palavra a vogal Samy Karvanis Nunes
de Moraes também afirma que os colegas que não serão reconduzidos farão falta e se
disponibiliza a auxiliar no que for preciso. Com a palavra a vogal Maria do
Amparo Rodrigues parabeniza a vogal Dra. Alzenir Porto pelo trabalho honroso que a mesma
desempenha nesta Jucepi, enaltece o trabalho da vogal Daurea Terceiro com a elaboração do
Novo Regimento Interno desta Jucepi e presta estimas aos demais colegas que serão
reconduzidos. Com a palavra o vogal José de Arimateia Costa da Silva afirma que esta Jucepi é
uma facilitadora das atividades empresariais, que as mudanças trazidas pela gestão da
Presidente Alzenir Porto facilitaram o arquivamento de documentos necessários, que o legado
tecnológico deixado nesta Jucepi alavanca o órgão não só nos rankings nacionais bem como
proporciona reconhecimento internacional pela prestação satisfatória dos serviços. Com a
palavra a vogal Rute Freitas de Farias enaltece os mandatos da Presidente Alzenir Porto, afirma
que são pautados por personalidade, pela efetiva prestação de serviços, por legados positivos
e tecnológicos, enaltece também o trabalho da Vogal Daurea Terceiro com a elaboração do
Novo Regimento Interno da Jucepi. Com a palavra a vogal Álina Célia Santos Menezes apresenta
com consideração que seja previsto no Novo Regimento que a procuradoria só represente
judicialmente a Jucepi enquanto o Procurador autárquico ainda não estiver aposentado e que,
após a aposentadoria do mesmo, os processos judiciais sejam encaminhados a Procuradoria
Geral do Estado, afirma que lamenta •a não recondução dos vogais que poderiam ser
reconduzidos e pelo colegas que não podem mais ser reconduzidos tendo em vista a relação
amistosa que se criou entre os membros deste quadro de vogais, reitera as estimas para com
to os. Com a palavra a vogal Simone Senise enaltece a importância do quadro de vogais desta
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Jucepi, que ressalta a importância do aprendizado que obtém com a Dra. Alzenir Porto. Com a
palavra a vogal Alzenir Porto informa que as sessões plenárias ordinárias que ocorrerão nos dias
08 e 15 de março de 2021, às 10 horas, serão presenciais. Com a palavra a vogal Daurea Terceiro
afirma que a gestão do órgão tem semelhanças com a gestora, ressalta o brilhantismo da
Presidente Alzenir Porto a frente desta autarquia de registro, demonstra a importância do
quadro de vogais para a autarquia de registro, afirma que foi um período de aprendizado
constante, que o profissional deste órgão tem isenção para trabalhar, que a gestão é pautada
na legislação vigente e a transparência dos serviços prestados é legado da Presidente Alzenir
Porto devido a sua ética e sua eficiência. Nada mais havendo a tratar, a presidente da sessão
declarou encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Luiz Gonzaga Rosado Filho, Procurador,
lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e por todos
os presentes. Teresi --PI, 15 (quinze) de fevereiro de 2021.
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA
Realizada no dia 22 de fevereiro de 2021,
realizada por meio de vídeo conferência em respeito às determinações de isolamento social
para combater a pandemia provocada pela Covid19.
(Pauta ordinária)

Às onze horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 Jucep•
Samy Karvanis Nunes de Moraes, Zázima 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 o Coordenador de TI Rafael Sampaio dá início à reunião com cumprimentos iniciais
aos presentes, em prosseguimento inicia a leitura da Minuta do Novo Regimento Interno desta
Jucepi a partir do Capítulo VIII — Da Unidade Administrativa, Seção 1— Da Secretaria - Geral, para
conhecimento e discussão acerca do exposto. Os vogais concordaram em unanimidade com o
que foi apresentado, elogiando o trabalho realizado pela Comissão responsável. Passada a
palavra aos vogais para apresentação de sugestões a acrescentar na Seção lida, os mesmc ,
mantiveram-se silentes. Em seguida, o Coordenador de TI Rafael Sampaio dá início
apresentação da Instrução Normativa DREI de n° 82, datada de 19 de fevereiro de 2021, que
institui os procedimentos para autenticação dos livros contábeis ou não dos empresários
individuais, das empresas individuais de responsabilidade limitada, das sociedades bem como
dos livros dos agentes auxiliares do comércio, para conhecimento do quadro de vogais desta
Jucepi. Com a palavra a vogal Álina Célia Santos questiona se foi realizada a inclusão, na minuta
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do novo regimento, da sua sugestão acerca da autuação da figura do procurador autárquico na
representação judicial e extrajudicial desta autarquia de registro, conforme a legislação
específica, tendo em vista as responsabilidades da Procuradoria Geral do Estado perante a esta
situação. Com a palavra a vogal Daurea Lorena Terceiro afirma que as sugestões serão
analisadas e incluídas na elaboração do Novo Regimento, que a procuradoria desta Jucepi
encaminhou a legislação para ser analisada acerca do caso, que nas próximas reuniões o texto
atualizado será apresentado. Passa-se a palavra aos vogais para manifestação de quaisquer
sugestões ou dúvidas. Os mesmos mantiveram-se silentes. Nada mais havendo a tratar, a
presidente da sessão declarou encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Mateus Francisco
Rufino Santos Vieira, Procurador, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme
vai assinada por mim e por todos os presentes. Teresina-PI, 22 (vinte e dois) de fevereiro de
2021.
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