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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
Plenário
ATA

ATA Nº. 18 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DA JUCIS-DF
Data/Horário/Local: 15 de dezembro 2020 (terça-feira), as 19:00hs via SKYPE Brasília-DF. Mesa: Presidência
Sr. Walid de Melo Pires Sariedine, Vice-Presidência Dr. João Vicente Feijão Neto e Secretário-Geral Dr.
Maxmiliam Patriota Carneiro. Vocalato: Representado por 18 vogais efe vos, sendo 1 da União Federal e os
demais de diferentes En dades do Governo do DF, estando presentes na reunião, 15 vogais efe vos, 2 vogais
suplentes com a ausência não jus ﬁcada do vogal Chris an Tadeu de Souza Santos (FECOMÉRCIO) e com a
ausência jus ﬁcada dos vogais Cris ano de Freitas Fernandes (UNIÃO) e Hugo Mendes Plutarco (CLDF).
ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da ata nº. 17 de 24/11/20 da sessão plenária ordinária anterior; 2)
Deliberação e aprovação do Calendário do 1º Semestre de 2021; 3) Assuntos gerais. ABERTURA: Aberta
pelo Sr. Presidente da JUCIS-DF a reunião virtual, via Skype, cumprimentou e agradeceu a presença de todos,
e após veriﬁcar o quórum regimental, declarou abertos os trabalhos às 19:00h. Dando início as deliberações
constantes na ordem do dia, 1. Aprovação da ata anterior: o Presidente pôs em votação a aprovação da ata
nº 17, de 24 de novembro de 2020, da sessão plenária ordinária anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade, sem ressalvas. o Sr. Presidente desejou a todo o vocalato e a todos os colaboradores da Junta
Comercial um feliz natal, agradeceu o apoio, o respeito de todos durante o ano de 2020, agradeceu o apoio
recebido do governo do DF, disse que a Junta realizou muita coisa, mas que tem muita coisa ainda para se
fazer no ano que vem, franqueou em seguida a palavra ao Secretário-Geral, Dr. Maxmiliam para que ele
pudesse pontuar sobre o ano corrente da Junta Comercial, agradecendo seu apoio e dedicação. 2. Com a
palavra o Secretário Geral Dr. Maxmiliam iniciou sua fala agradecendo as palavras do Sr. Presidente e pôs em
votação o segundo item da pauta, Calendário das Sessões Plenárias do 1º Semestre de 2021, o qual foi
aprovado por unanimidade, após falou sobre a evolução da Junta Comercial que foi criada há um ano, veio
da União que era considerada uma das piores do Brasil, hoje pertencendo ao Governo do Distrito Federal se
tornou neste ano a melhor do Brasil, graças aos vogais, aos colaboradores, ao Presidente, ao apoio das
en dades externas que compõe o vocalato, disse que esse trabalho pôde ser realizado de forma eﬁciente,
bem feito, a Junta chegou a ser a melhor do Brasil antes da pandemia, sofreu o baque da pandemia e está
lutando para reverter os danos e retomar o caminho do sucesso e da eﬁciência, com a ajuda da ciência será
possível porque em breve teremos vacina e tudo vai voltar ao normal, o teletrabalho foi bem ins tuído, tanto
que a JUCIS se tornou a melhor Junta do Brasil, disse que é possível manter o teletrabalho inves ndo em
qualidade pessoal e que esta gestão está trabalhando para isso, conseguiu-se fazer valer a lei do Distrito
Federal que diz que a Junta é independente, com autonomia ﬁnanceira, apenas vinculada a um determinado
órgão, mas não subordinada ao mesmo, subordinada apenas ao Governador do Distrito Federal, tanto que os
pedidos feitos pelo Presidente Walid são diretamente encaminhados a ele e ele quem defere, não tem que
passar por autorização e pelo crivo de secretarias, aos poucos com muita luta e com o apoio deste vocalato,
nós vamos conseguir tornar a Junta de fato independente e sendo independente, vamos retomar a eﬁciência
do serviço público, voltar a oferecer os produtos que o presidente tanto corre atrás e dos que foram
interrompidos por causa da pandemia, mas que serão retomados assim que possível, esta gestão vai garan r
que o setor produ vo do Distrito Federal se torne um dos mais compe dos do mundo, vai retomar os
principais projetos em andamento, com o apoio das En dades que compõe o vocalato e outros apoios
externos a Junta vai voltar a ter os serviços que foram a ngidos no início da pandemia com o teletrabalho e
ainda vai ultrapassar e aperfeiçoar aquele nível de qualidade e eﬁciência e rapidez e com isso vai voltar a
retomar e facilitar a vida dos empreendedores do Distrito Federal, quem sabe até conseguir a migração de
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empresas de outros estados e vai voltar a apresentar o Distrito Federal como um ambiente favorável as
empresas, ao empreendedor e ao setor produ vo, vai voltar a apresentar as ferramentas que facilitem a vida
do empreendedor, pois, qualidade tem de sobra e pessoas com vontade de aprender tem de sobra e isso vai
ajudar, será um círculo virtuoso, posi vo, o governo vai voltar a arrecadar mais, as empresas vão voltar a
produzir mais, mesmo tendo um número maior de concorrentes aqui dentro, foi feito a prorrogação do
convênio por mais 2 anos com o SEBRAE Nacional e com outras Juntas, administrado pela Junta do Ceará, a
Junta do Ceará trouxe uma pessoa deles para dar assessoria aqui recentemente, junto com a equipe técnica
da JUCIS, das áreas de análise, isso também está ajudando e vai ajudar ainda mais, o sistema está voltando a
ser mais estável a ter menos interferência, intercorrências, há uma úl ma evolu va marcada para 18 ou 19
de dezembro, o Sr. Secretário agradeceu e reconheceu o apoio de todos os vogais, disse que em muito
contribuíram, se colocou à disposição para ouvi-los e para receber qualquer sugestão, não necessariamente
aqui nesta reunião mas em qualquer outro momento, encerrou a fala. O Presidente agradeceu ao Secretário,
a todos os vogais e em especial ao Vice Presidente Dr. João Vicente Feijão Neto, pelo belíssimo trabalho,
pelas orientações que ele sempre dá, pelos conselhos, pelo apoio, franqueou a palavra ao Vice-Presidente,
com a palavra o Vice agradeceu as palavras recebidas do presidente, disse que está à disposição sempre
dele, do Dr. Max e sempre levando a bandeira da JUCIS/DF, que dá muita honra, que através dos ganhos que
a administração desta Junta teve colocou a Junta num lugar de destaque em todo território nacional,
parabenizou o Presidente, o Secretário e a todos os vogais. 3. Assuntos Gerais - Retomada a palavra ao
Presidente, ele a deixou em aberto para quem dos Vogais quisesse fazer uso. A vogal Juliana agradeceu e
disse que é uma honra trabalhar com esta diretoria e com os demais colegas de vocalato, em fazer parte
deste me e reforçou a alegria de ver a Junta tão bem cuidada, com pessoas tão dedicadas que querem fazer
a diferença, desejou um feliz natal e ano novo a todos. A Vogal Ana Karine agradeceu por fazer parte deste
me e acredita nas pessoas que trabalham na Junta, parabenizou a todos na presença do Dr. Max e desejou a
todos um feliz natal e ano novo. O Vogal Luiz Eugênio endossou as palavras da colega Ana Karine e saudou
todo o grupo de vogais, disse nunca ter imaginado num prazo tão curto a Junta ocupar uma posição de
destaque tão relevante, isso graças ao trabalho conduzido pela Diretoria, pelo Presidente, pelo Vice Presidente Dr. Feijão, pelo Secretário Dr. Max e com a contribuição de todo o vocalato, desejou um feliz natal
e ano novo a todos. O Vogal Jó endossou a fala da Vogal Ana Karine e do Vogal Luiz Eugênio e do Vice Dr.
Feijão, desejou um feliz natal e ano novo a todos. O Vogal Bento disse que se sente honrado em par cipar de
um grupo tão seleto, tão competente, junto com o Presidente Walid, Secretário Dr. Max e Vice- Presidente
Dr. Feijão, desejou a todos feliz natal e ano novo. O Vogal Navarro agradeceu a oportunidade de estar
par cipando deste grupo de vogais, disse que foi um aprendizado muito grande nesse período, ﬁcou feliz
pela Junta chegar onde chegou e está a disposição para dar con nuidade neste trabalho começado, desejou
um feliz natal e ano novo a todos. O Vogal Cássio cumprimentou a todos e desejou boas festas a todos, e
manifestou a sua alegria em par cipar deste vocalato. O Vogal Marco Aurélio agradeceu a todos pelo
companheirismo, pela dedicação cole va, pelo emprenho de trabalhar em prol de uma sociedade que busca
a evolução e o crescimento, desejou a todos boas festas. O Vogal Gildásio cumprimentou a todos, agradeceu
a parceria de todos os colegas, agradeceu o apoio recebido pela Gerente do Colegiado Cilésia, pelo trabalho
e dedicação dela e dos demais colaboradores da Junta e desejou a todos um feliz natal e ano novo. A palavra
foi retomada ao Presidente que solicitou ao Vice-Presidente que encerrasse a reunião, com a palavra o VicePresidente Dr. Feijão exteriorizou que já par cipava do vocalato muito antes desta revolução que foi dada à
Junta Comercial e sen u durante estes 18 anos que trabalhou no comércio a ânsia e a diﬁculdade que os
comerciantes nham para tocar os seus negócios, para criar os seus negócios e que agora encontraram uma
terra fér l, pois são importan ssimos os senhores vogais e a experiência que cada um tem e a garra que
nunca faltou à diretoria, o Presidente e ao Secretário Execu vo, que conseguiram levar a ferro e fogo a Junta
ao lugar de destaque que ela é hoje no cenário nacional e que atendendo ao pedido do Presidente, encerra
esta reunião, desejando a todos os companheiros um natal de muita paz e muito amor, de muita saúde e de
muita fraternidade , que Deus proteja cada um e que no próximo ano vai mudar todo este cenário, que não
tenhamos mais Covid, mas sim convite para produção, assim ﬁnalizou o encerramento da reunião. Não
havendo outros assuntos a serem tratados e nenhuma outra manifestação, encerrou-se a Sessão Plenária
Ordinária. Para constar, eu, Walid de Melo Pires Sariedine, Presidente, mandei lavrar a presente Ata,
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conferida e assinada, depois de aprovada pelo Plenário de Vogais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do
Distrito Federal - JUCIS-DF.
Wallid de Melo Pires Sariedine
Presidente da JUCIS - DF
Maximiliam Patriota Carneiro
Secretário-Geral JUCIS - DF
Documento assinado eletronicamente por MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO - Matr.02758245, Secretário(a) Geral, em 21/03/2021, às 20:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por WALID SARIEDINE - Matr.0275826-1, Presidente da
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, em 21/03/2021, às 20:48, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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