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ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF.

No dia nove (09) de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às quatorze horas e dez
minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microso� Teams, após a verificação do quórum
e chamada nominal dos presentes, foi dado início a 174ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do
Programa de Apoio ao Empreendimento Produ�vo do Distrito Federal – COPEP/DF. Presidindo a sessão o
senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Márcio Faria Júnior,
contando ainda com as par�cipações da Chefe da Assessoria de Órgãos Colegiados/SDE, Andressa de
Paiva Pelissari e os seguintes Conselheiros e Conselheiras: RENNYKER MENDES VIEIRA (SDE/DF), RAFAEL
SILVA DE ALMEIDA (CACI), LUCAS LIMA RIBEIRO (SECTI/DF), ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA (TERRACAP),
JANAINA DOMINGOS VIEIRA (SEDUH/DF), CÉLIO BIAVATI FILHO (SODF), JOSÉ EDMILSON BARROS DE
OLIVEIRA NETO (SINDUSCON/DF), PEDRO HENRIQUE ACHCAR VERANO (FIBRA/DF), EDUARDO ALVES DE
ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF), FERNANDO CESAR DA SILVA (SEBRAE), HENRIQUE DE OLIVEIRA
FERREIRA (CDL) e GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC/DF). Presente ainda os advogados Dr. Pablo
Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804, Dra. Glenda de Souza Marques, OAB/DF 32.881 e Dra. Ana Carolina
Maia de Andrade Freitas – OAB/DF 62.853.

Processos re�rados de pauta: Processo nº 0160.000.143/1994 – M. SOARES DE OLIVEIRA ME. Assunto:
Retorno a Pauta – recurso administra�vo – revisão de desconto AID. O Conselheiro representante do
Órgão: CLDF, Daniel Bezerra solicitou a re�rada de pauta do processo, tendo em vista atestado médico
encaminhado e a impossibilidade de o suplente assumir os trabalhos. A representante da beneficiária,
Dra. Glenda de Souza Marques, OAB/DF 32.881 interveio e solicitou que o processo fosse pautado na
próxima reunião, tendo em vista já terem ocorrido duas re�radas anteriores de pauta, e sendo assim,
o Presidente determinou a redistribuição a uma nova Relatoria, para retornar na próxima reunião,
evitando prejuízo a beneficiária.

Processo nº 160.001.802/2002 – ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A. Assunto: Retorno a pauta -
Sobrestamento de prazos – Indica�vo de Deferimento. O Conselheiro representante do Órgão: FAMPE,
Giovani Antônio Dias, embora in�mado, não compareceu a sessão, pela segunda vez consecu�va,
re�rando o processo de pauta. A representante da empresa, Dra. Ana Carolina Maia de Andrade Freitas –
OAB/DF 62.853 ponderou solicitando o retorno a pauta do presente processo, na próxima reunião.

Processos deliberados: Processo nº 160.000.207/2004 – DISK COLETAR REMOÇÃO DE ENTULHOS
LTDA. Assunto: Revisão de Cláusula Contratual. O Conselheiro representante do Órgão: SODF, Célio
Biava� Filho encaminhou voto deferindo a re�ficação do Atestado de Implantação Defini�vo PRÓ-DF II nº
012/2015, de 11/09/2015, devendo constar o percentual de 80% (oitenta por cento) de desconto sobre o
valor do imóvel. Antes da votação, foi dada a palavra a representante da empresa, Dra. Glenda de Souza
Marques, OAB/DF 32.881 que agradeceu e assim, dando con�nuidade, o voto foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.

Processo nº 160.000.347/2005 – QUACIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. Assunto: Re�ficação
de AID – Desconto. O Conselheiro representante do Órgão: CDL, Henrique de Oliveira Ferreira
encaminhou voto deferindo a re�ficação do AID nº 068/2013, de 17/12/2013, devendo constar o
desconto de 60% sobre o valor do terreno. Antes da votação, foi dada a palavra ao representante da
empresa, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804, que ressaltou que o desconto deveria ser 80% e
não 60%, informando que o parecer embasado pelo relator foi de 2013 e já existe um norma�vo mais
recente para fins de revisão, informando que tão logo in�mados, haverá demonstra�vo de
descontentamento através do recurso cabível. Após, o voto foi aprovado por unanimidade pelos
presentes.



Processo nº 160.000.331/2005 – TÉCNICA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Assunto:
Revisão de Desconto – Re�ficação AID. A Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa
Rodrigues encaminhou voto baixando o processo em diligência á área técnica, para que in�me o
beneficiário a apresentar documentos referentes ao período de 03/2014, que comprovem o
funcionamento da empresa, a fim de analisar a revisão de desconto. Antes da votação, foi dada a palavra
a representante da empresa, Dra. Glenda de Souza Marques, OAB/DF 32.881 que informou que irá
cumprir o prazo determinado, em seguida, o voto foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 370.000.956/2008 – PH COMÉRCIO DE CELULARES LTDA. Assunto: Pedido de reconsideração
– Revisão de desconto AID. O Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro encaminhou
voto solicitando que a área técnica elabore relatório opina�vo, analisando especificadamente os
argumentos apresentados pela requerente à luz dos requisitos necessários para a concessão do pedido e
o seu eventual atendimento ou não. Antes da votação, foi dada a palavra ao representante da empresa,
Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804, que sustentou que a equipe técnica analise de�damente a
situação processual de acordo com a legislação vigente ao caso. Em seguida, foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.

Processo nº 160.001.972/1999 – BRICCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA. Assunto:
Revogação Administra�va de Cancelamento – Migração – Transferência de concessão para empresa
CONCRECON – CONCRETO E CONTRUÇÕES LTDA. O Conselheiro representante do Órgão: TERRACAP,
Elizeu Eliel da Silva Oliveira encaminhou voto baixando o processo em diligência, para complementar o
Relatório Técnico - SEMP/SUPEC/DAABE/GERAP (SEI 63347777), devendo informar se há algum óbice
técnico que impeça a Revogação Administra�va de Cancelamento c/c Pedido de Migração ao PRO/DF II e
Transferência de Concessão, considerando a documentação apresentada pela empresa e em especial,
para que se proceda uma análise técnica detalhada do novo PVS apresentado, se este atende os
requisitos originais e técnicos para obtenção do incen�vo econômico, e se há compa�bilidade entre a
des�nação do imóvel e o obje�vo social da empresa recebente. Antes da votação, foi dada a palavra a
representante da empresa, Dra. Glenda de Souza Marques, OAB/DF 32.881 que ressaltou o
conhecimento técnico e jurídico do Conselheiro Relator, respeitando a fala do mesmo e ressaltando a
situação da empresa e a quan�dade de empregos que gera, além do tempo de espera pela finalização do
processo, requerendo ao final, que o processo seja votado, haja vista entender constar documentos
per�nentes. Em seguida, o relator reafirmou que se compromete, caso haja o necessário relatório
técnico, de trazê-lo a julgamento na próxima reunião, mantendo o voto de diligência à SUPEC. Assim, o
voto foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 160.000.675/2001 – LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. Assunto:
Análise de Recurso – Indeferimento de Migração. O Conselheiro representante do Órgão: TERRACAP,
Elizeu Eliel da Silva Oliveira encaminhou voto solicitando baixar o processo em diligência para a área
técnica da SDE proceder nova e derradeira vistoria no imóvel, a fim de atestar se de fato a empresa
atualmente está ou não funcionando, considerando que a vistoria anterior foi realizada há mais de um
ano e oportunizando a empresa a apresentar nova documentação, caso queira. Antes da votação, foi
dada a palavra ao representante da empresa, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804, que
sustentou que iria solicitar a re�rada de pauta do processo, por não ter �do o acesso externo e
informando que já apresentou toda a documentação per�nente em setembro/2021, concordando com o
pedido de diligência. Em seguida, o voto foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0370.000.417/2007 – ELA DISTRIBUIDORA LTDA. Assunto: Revisão de Cláusula Contratual. O
Conselheiro representante do Órgão: FIBRA, Pedro Henrique Achcar Verano encaminhou voto deferindo a
re�ficação do Atestado de Implantação Defini�vo nº 18/2014, emi�do em 30/07/2014, devendo constar
o valor de 80% (oitenta por cento) de desconto sobre o valor do imóvel. Dada a palavra ao representante
da empresa, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804, esse tão somente agradeceu. Após, aprovou-
se por unanimidade.

Das Alterações Contratuais: DAR CONHECIMENTO AO COPEP das alterações contratuais, conforme
Resolução Norma�va nº 04N/2018, ar�gos 1º a 3º, já aprovadas pelo Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal: Processo nº 370.001.104/2008 – ESPARTA SEGURANÇA
LTDA. Alterações contratuais referentes a denominação social, objeto social e quadro societário.



Processo nº 160.000.608/2006 – VERSACE MEDICAL MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LTDA. Alterações contratuais referente ao quadro societário.

Processo nº 160.000.411/2000 – CONSTRUTORA ÁVILA DE AZEVEDO LTDA. Alterações contratuais
referentes a denominação social, objeto social e quadro societário.

Processo nº 160.000.997/2000 – UTILER UTILIDADES DE LEITURA E ESCRITA EIRELI EPP. Alterações
contratuais referentes a denominação social, objeto social e quadro societário.

Assuntos Gerais: Durante a sessão de julgamento, os Conselheiros Lucas Lima Ribeiro (SECTI) e Elizeu Eliel
da Silva Oliveira (TERRACAP) clamaram para que a área técnica ajuste os Relatórios Técnicos analisados,
informando de maneira opina�va, fazendo constar de forma clara obje�va e legal os documentos
analisados, concluindo com as possibilidades inerentes a cada caso, e não apenas e tão somente
encaminhando ao órgão colegiado e informando os documentos que constam. Ao final, o Conselheiro
José Edmilson Barros de Oliveira Neto interveio, solicitando mais clareza nos relatórios técnicos emi�dos,
desburocra�zando os procedimentos, tendo em vista a nova legislação para que se consiga resolver todo
o passivo existente, minimizando a imposição do relatório e o tornando apenas opina�vo como deve ser.
O Conselheiro da SINDUSCON informou que protocolou junto a Secretaria um pedido de Sumula a ser
votado pelo colegiado, que faz parte do Processo nº 00370.00002287/2021-55 e que será, após
cumpridas as formalidades legais, distribuído aos conselheiros e trazido a julgamento. Conhecimento e
aprovação do Calendário de Reuniões 2022, informando que se trata de previsão das datas das reuniões,
podendo, excepcionalmente a critério da Secretaria, ocorrerem mudanças, o que foi aprovado. Ficou
estabelecido a data do dia 21/12/2021 para que haja reunião extraordinária com os processos que foram
re�rados de pauta. Comunicar aos Conselheiros e Conselheiras que após a leitura e aprovação da Ata,
providenciem de imediato a assinatura, para que a assessoria (AOC) possa dar con�nuidade aos
trabalhos.

Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o Presidente promoveu
o encerramento da 174ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às dezesseis horas e trinta e oito minutos.

 

MÁRCIO FARIA JÚNIOR

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

   Presidente do COPEP/DF
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