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GOVERNO DO ESTADO

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

Realizada no dia 29 de julho de 2021,
Por vídeo conferência respeitando às determinações de distanciamento social para combater
a pandemia provocada pela Covid19.
•
(Pauta ordinária

Às onze horas do dia vinte e nove de julho 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:Sehise, vice-Presidente desOiliçepi,
Samy Kar 'anis Nunes de Moraes, Zózima Nunes Da Costa Tourinho, Mina Célia Santos.Mén.ezes,
Rute Freitas de Farias Azevedo, José Atõ:n•josie Araójoi¡J:osé de. Arimateia Costa da Silva,
Hudson Sousa Melo, James Hermes dos Santos, Luma Alencar Tajra Eulálio, Teresinha de Jesus
Ferreira da Silva, Raimundo.:•Andrade,dos-Santós Júnior,, Débora Nunes de Barros Mendes
Oliveira, Leonardo Fialho Machado .Nogueira,•Antônio Wilson Soarede.,Sousa rGonçaló Barbosa
do Bonfim Júnior, Eduardo Brio.Uchoa e Gustavo Steiner Rodrigues Mesquita..Na pauta do dia,
com a palavra a Vogal Alzenir Porto informa aos vogais que a partir do dia 02 de agosto de 2021
as reuniões plenárias desta Jucepi serão..presenciàis-nà sede desta Jucepi, com início às 11:00
horas; informa também que o Sr. Tertulino Ribeiro Passos, contador, inscrito no Rg sob o ng
.3.77.50. SSF?./Plr e, .no, CFF-• sob,•9..n,2 1.n.,445.430, participará da .presente .reu,niào•;par,a
àpr:esergarfnanifestação; ao, quàdro cle• vogais •acerca. da situação,,dasempresas
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representa„.:quais.: sejam, estas, .C1E21002$S.1.17..CACIQUE, PETROLEO.• LTpA, :PIE2100236408
LOTUS—. HOLDING,. :.PARTJCIPAÇOES,.. • LTDA, ..PIE21.00236420, j.,EARÇE-,ft.::FIE•13.ELO,... HOWING
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PARTICIPAÇÕES. LTDA,: PIE,2100236445 UNIX: HOLDING•PARTICICAÇPES.:LTDA,haja., vistàs:que -e
pretendem,Arquivaru,m.atóde.cisãó.enyolyendo:as.quot,as,soçietArías„de:urna,seicia curAteiada.
Coma palavra a AssessoR . Jurídica Dangela Dantas informa •que,.foi•• realizada-consulta ., aor
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GOVERNO DOESTADO,

Departamento de Registro Empresarial e Integração acerca deste caso específico, apresenta a
resposta encaminhada pelo DREI, mediante Ofício SEI de n2 195160/2021/ME, na qual consta
que o entendimento do referido departamento é que para a prática de tal ato é necessária
autorização judicial específica tendo vista que o curador não pode transigir em nome da
curatelada, conforme artigo 1.748, inciso III, do Código Civil. Em seguida, Dra. Alzenir Porto
passa a palavra ao Sr. Tertulino Passos para apresentar manifestação. Com a palavra o Sr. .
-

Tertulinó passos- defende coé a -cisão hão realiza. transferênCia dé 'Patfieriônió»e'stahrjá-êth::.conformidade com a legislação e não precisando, portanto, dê autorização judicial, haja vista'..
que a curatelada participa do quadro societário das emprèsas:, envolvidas, ha,vêndo:ápenas
realocação do patrimônio da curatelada em outra erhpresacla qual'a mesma tambéM participa. •
Com a palavra a vogal Alzenir Porto, passa a palavra aos vogais para manifestação acerca do
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que foi exposto. Com a palavra o vogal Antônio Wilsorvreitera:.a sirigulárldadê deSte:táso,
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PARNAGUÁ, PIP2104283254 CONSORCIO TRANSCERRADOS III em exigência e foram remetidos •
aos usuários para saneamento bem como este processo PIP2104280822 CONSÓRCIO
SOLUÇÃO-BSCONSTRUÇÕES foi julgado deferido. Em seguida, passada a palavra aos vogais para
manifestação de dúvidas e/ou sugestões, 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, Secretário-Geral, lavrei a presente ata que depois de
-lida-e achada conforme vai assinada por mim e por todos•os presentes. Teresina-Pls 29. (vinte.e
nove) de julho de 2021.
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LISTA DE FREQUÊNCIA DOS VOGAIS
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