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

ATA NÚMERO SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E
SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS/DF
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, no Plenário da JUCIS/DF, situado no Setor
de Autarquias Sul, quadra 02, Lote 1/A, Brasília/DF, reuniu-se o Plenário dos Vogais da JUCIS/DF, que nesta
sessão, somam 18 (dezoito), conforme lista de presença, sob a Presidência do Ilustre Sr. Walid de Melo Pires
Sariedine, do Vice-Presidente Sr. João Vicente Feijão Neto, do Secretário-Geral Maxmiliam Patriota Carneiro e
do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sr. Ruy Cou nho. Ausências Jus ﬁcadas: Chris an Tadeu de
Souza Santos (FECOMÉRCIO) e Cassio dos Santos (CRC). Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da úl ma Sessão
Plenária Ordinária; 2. Apresentação dos novos vogais; 3) Aprovação da Resolução do Plenário n. 03, que
trata da regulação dos Leiloeiros; 4) Apresentação dos projetos que serão realizados na JUCIS/DF em 2020;
5) Assuntos Gerais. Veriﬁcado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, às
19h30, cumprimentando todos os presentes e anunciando a ilustre presença do Sr. Ruy Cou nho, Secretário
do Desenvolvimento Econômico. Seguindo a ordem do dia, primeiro item, o Sr. Presidente colocou a ata da
úl ma reunião, que foi aprovada à unanimidade. Passando ao segundo item, com apresentação dos novos
Vogais, dando boas-vindas aos mesmos e lhes solicitando que, além dos seus nomes, indicassem também
qual ins tuição representavam neste Vocalato, os mesmos ﬁzeram suas apresentações individuais. O
presidente franqueou a palavra ao Senhor Ruy Cou nho, Secretário de desenvolvimento, ele agradeceu a
apresentação dos Vogais e trouxe um abraço fraterno do Governador Ibaneis Rocha aos Vogais, estendido
também ao Presidente Walid, ao Vice, Sr João Vicente Feijão Neto e ao Secretário Geral, Dr. Maximiliam
Patriota Carneiro, pelo trabalho extraordinário que realizaram, o Sr. Ruy relatou também que acompanhou
todos os passos da evolução desta Junta, desde dezembro de 2018 até agora, com a transferência da Junta
Federal para Distrital, com a Lei 6315, de 27/06/2020, mencionou que com o pres gio do Presidente Walid,
teve a vinda da FENAJU, já que esta junta se tornou 100% digital, em termos de tempo abaixo da média
Brasil, favorecendo a a vidade econômica e a a vidade empresarial do Distrito Federal de forma
extraordinária. Mencionou ainda que, o Governador Ibaneis Rocha se coloca à disposição para apoiar e
ajudar em todos os momentos esta Junta Comercial, inclusive nas angús as orçamentárias que
pontualmente possam surgir durante o percurso da gestão do seu atual presidente, Sr. Walid, já que é
conhecedor do excepcional trabalho por ele realizado. Encerrou sua fala, enfa zando que a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico está ao lado do Presidente Walid em sua gestão e em tudo que este achar
necessário. A palavra foi franqueada ao Secretário-Geral, Dr. Maximiliam que expressou seu agradecimento
pela presença do Secretário do Desenvolvimento econômico, Sr. Ruy Cou nho, e todo apoio que
repe damente tem dado a esta Junta Comercial, e também a seu Secretário Execu vo, Sr. Expedito, que
sempre se mostraram solícitos em atenderem as demandas e necessidades desta JUCIS, estendeu os
agradecimentos também ao Vocalato, que em muito contribuiu para os resultados do ano passado. Colocouse à disposição dos novos Vogais para exaurir qualquer dúvida, desejando-lhes boas-vindas. Passando ao
terceiro item da ordem do dia, Aprovação da Resolução RPV Nº. 03/2020 que trata da regulação dos
Leiloeiros – JUCIS/DF, O Secretário Geral leu a mesma para conhecimento do Vocalato e expôs para o
conhecimento de todos a determinação do COAF sobre a resolução em questão. Houve ques onamentos no
plenário sobre o texto da Resolução e algumas mudanças que poderiam serem feitas na redação da mesma,
de forma a ﬁcar mais claro para os Leiloeiros, a Vogal Juliana pediu a palavra e informou que nha
experiência no tema trazido na Resolução em destaque, sugeriu trazer pronto na próxima reunião sugestões
para melhorar o Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Junta
Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal 2 texto da Resolução, o que foi acatado por todos os
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66783420&infra_sistema=1…

1/2

22/03/2021

SEI/GDF - 58337509 - Ata

presentes, assim encerrando o item da pauta. Passou se ao quarto item, Apresentação dos projetos que
serão realizados na JUCIS/DF em 2020, o Presidente Walid externou o interesse de trazer pra dentro deste
Órgão, o BRB, SEBRAE, SENAI, FECOMÉRCIO, a casa da OAB, a casa dos Contabilistas, a ANOREG , Federação
das Indústrias, para que, o Empresário encontre aqui toda a assessoria necessária. Disse que a JUCIS já
assinou e assinará Convênios, que darão garan as do sistema e também evoluções, que através destes
convênios, ainda em fevereiro, trará toda a parte de Tecnologia de Informação para dentro deste órgão.
No ciou que está tratando da Lei de Proteção de Dados, que entrará em vigor em agosto deste ano. No
quinto e úl mo item da ordem do dia, Assuntos Gerais, úl mo tópico da pauta, relatou dos problemas de
manutenção, que o prédio da Junta Comercial está necessitando, e que, está fazendo um levantamento de
possibilidade de reforma. Informou que o prazo da análise e pré-análise será estendido para até as 22hs, com
o intuito de favorecer tanto aos contabilistas, quanto aos empresários. Não havendo mais assuntos a serem
tratados na ordem do dia, agradeceu a presença de todos e encerrou-se a sessão Plenária Ordinária. Para
constar, eu, Walid de Melo Pires Sariedine, Presidente, mandei lavrar a presente Ata, conferida e assinada,
depois de aprovada pela Plenária dos Vogais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.

Wallid de Melo Pires Sariedine
Presidente da JUCIS - DF
Maximiliam Patriota Carneiro
Secretário-Geral JUCIS - DF
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