
em seguida foi dada a palavra ao advogado da interessada, Dr. Henrique Gustavo Ribeiro
Jácome – OAB/DF 17.354 que não se manifestou. Após os debates, o relator votou pela
manutenção do cancelamento do benefício à empresa SKALA CONSTRUTORA LTDA.,
indeferindo a migração e transferência de incentivo. O Conselheiro relator da TERRACAP,
Leonardo Mundim interveio concordando tão somente com a manutenção do cancelamento
de incentivo, porém sugerindo que se decote do voto a matéria sobre a migração e
transferência, esclarecendo que o artigo 8ª da Lei nº 6.468/2019 dá direito a empresa
solicitar a Revogação Administrativa do Cancelamento e posteriormente a análise meritória
quanto a migração e transferência. O conselheiro relator concordou em retificar seu
entendimento, limitando-se a votar somente pela manutenção do cancelamento do
incentivo, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0370-000707/2010 – RESTAURANTE SÃO FRANCISCO LTDA ME.
Assunto: Convalidação de AID. O Conselheiro representante do Órgão: SEBRAE,
Fernando Cesar da Silva fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra ao
advogado da interessada, Dr. Antonio de Freitas Gonçalves, OAB/DF 13.588 que se
manifestou informando que a beneficiária cumpriu com todos os requisitos legais, não
podendo ser prejudicada por atos administrativos anulados posteriormente, rogando pelo
deferimento da convalidação e se comprometendo a manter 50% do número mínimo de
empregos. Após, o relator votou pela convalidação do AID nº 021/2019 e dos atos
praticados em relação a empresa incentivada em questão, incluindo todos os outros atos
praticados com base na Portaria 162/2016. O Conselheiro da TERRACAP, Leonardo
Mundim interveio reforçando o voto do relator, de que o Estado não pode onerar terceiros
por situações por ele mesmo criado e em seguida anulado, não tendo sido causada pelas
concessionárias que integram o programa e cumprem rigorosamente com os seus requisitos.
Em votação, foi aprovada a convalidação por unanimidade.
Neste ponto o Conselheiro-titular da Terracap Leonardo Mundim precisou sair da reunião,
justificando a saída, e sendo substituído pelo Conselheiro-suplente Elizeu Eliel da Silva
Oliveira - na forma do art. 22, §§1º e 2º, do Regimento Interno do COPEP.
Processo nº 0160-000100/2005 – MASTRO’S EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS
LTDA. Assunto: autorização de outras empresas no endereço incentivado (artigo 25 da Lei
nº 6.468/2019). O Conselheiro representante do Órgão: FECOMÉRCIO, Eduardo Alves de
Almeida Neto fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra ao representante da
empresa, Sr. Eduardo Araújo Dias – CPF 725.***.***-20 que reafirmou que a beneficiária,
no passado, sozinha já havia cumprido com o quantitativo de empregos e a situação atual,
faz-se necessário a ampliação de outras empresas no endereço. Após, o relator votou
autorizando o compartilhamento do lote incentivado com as empresas METHA
ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. EPP, MASTRO’S
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. e ATHENTA SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-002759/1999 – SERRALHERIA SEVERO LTDA. ME Assunto: retorno
de diligência – recurso contra cancelamento de incentivo. O Conselheiro representante do
Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel da Silva Oliveira fez a leitura do relatório e votou pela
manutenção do cancelamento do incentivo econômico, indeferindo o recurso administrativo
contra o indeferimento do pedido de reconsideração apresentado contra a Resolução nº
319/2017 – COPEP/DF, de 09/11/2017. Após a prolação do voto, a representante da
empresa, Sr. Walber Rocha Severo – CPF 578.***.***-20 e RG 08*** CBM/DF se
identificou como filho proprietário da empresa, que faleceu em 2020 e que houve uma
vistoria recente e a documentação necessária na vistoria somente foi localizada
posteriormente. Reafirmou que a empresa está em funcionamento, com dois empregados e
que não tem experiência em administrar empresas, mas que acredita estar cumprindo os
requisitos do programa. Após os debates, o conselheiro relator alertou que a empresa pode
solicitar a Revogação Administrativa do Cancelamento, de acordo com o artigo 8º da lei nº
6.468/2019, mantendo o voto pelo cancelamento do incentivo, que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-002351/2001 – ANTONIO AUGUSTO DANTAS DA COSTA ME
Assunto: retorno de diligência – revisão administrativa. O Conselheiro representante do
Órgão: CACI, Rafael Silva de Almeida votou por baixar o processo em diligência, para que
a área técnica emita parecer opinativo e conclusivo, de acordo com o artigo 79, § 1º c/c
artigo 81 do Decreto nº 41.015/2020, e ainda em razão da publicação da nova legislação, de
número 7.153/2022, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-000277/2000 – LAJES GLOBO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRÉ-
MOLDADOS (TRANSPORTADORA MARTINIANA E SERVIÇOS LTDA. ME
Assunto: retorno de diligência – cancelamento de incentivo. A Conselheira representante do
Órgão: SDE, Lohana da Silva Miranda fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a
palavra ao advogado da interessada, Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804 –
OAB/DF 17.354 que se manifestou informando que foi publicada a nova lei nº 7.153/2022,
reabrindo os prazos de regularização para as empresas, o que oportuniza a empresa manter-
se no programa, com uma futura transferência de incentivo. Após as discussões, a relatora
votou por baixar o processo em diligência, para que a área técnica elabore vistoria detalhada
no imóvel incentivado e intime a interessada, pela derradeira vez, para que comprove que
vem cumprindo com os requisitos do programa, no prazo de 30 (trinta) dias, que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes.
Transferência de incentivo com AID emitido: O Conselho referendou a decisão do
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico que autorizou a transferência de
incentivo com AID já emitido, em cumprimento ao que determina o artigo 17-A do Decreto
nº 41.015/2020, da empresa beneficiária LSB VEÍCULOS LTDA, Processo nº 0160-
003416/1999 e por avocação do Presidente, na mesma situação o Processo nº 0370-
000635/2007 – PASSOMAI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, tendo o conselho também
referendado a autorização.

Das Alterações Contratuais: DAR CONHECIMENTO AO COPEP das alterações
contratuais da empresa beneficiária, conforme Resolução Normativa nº 04N/2018, artigos
1º a 3º, já aprovadas pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal: Processo nº 0160-000076/2002 – LAYOUT PROPAGANDA LTDA. Alteração no
objetivo social e quadro societário da empresa. Por avocação do Presidente: Processo nº
0370-001100/2008 – CLÍNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA. ME, alteração na
transformação jurídica (Ltda para EIRELI), Razão Social, Quadro Societário e Capital
Social.
Da Autorização para recolhimento ao FUNGER: DAR CONHECIMENTO AO COPEP da
autorização concedida pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal, para recolhimento ao FUNGER, conforme Resolução Normativa nº
02/2019: Processo nº 0160-000279/1993 – MARCOFORTE MATERIAIS E ARTE DE
CONCRETO LTDA.
Processos retirados de pauta: Processo nº 0370-000334/2007 – MAPA ATACADISTA DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Assunto: Retorno a pauta - Revogação
Administrativa contra o cancelamento. O Conselheiro representante do órgão SECTI, Lucas
Lima Ribeiro solicitou a retirada de pauta do processo, por encontra-se acometido pela
COVID-19. Tendo em vista a terceira retirada de pauta do processo pelo órgão SECTI, o
Presidente determinou que fosse feita a redistribuição a um novo relator, conforme previsão
regimental.
Processo nº 0370-000713/2010 – MARIA DE ZULEIDE DE QUEIROZ - ME. Assunto:
Retorno de diligência – recurso contra cancelamento de incentivo – O Conselheiro
representante do órgão SECTI, Lucas Lima Ribeiro solicitou a retirada de pauta do
processo, por encontra-se acometido pela COVID-19.
Processo nº 0160-001237/2000 – HAROLDO LEITE DA SILVA - ME. Assunto:
Reconsideração contra cancelamento de incentivo e Processo nº 0160-000866/1999 –
JANAINA JUSSARA DA SILVA BRAGA- ME. Assunto: Retorno de diligência –
reconsideração contra cancelamento de incentivo. O Conselheiro representante do Órgão:
SINDUSCON, José Edmilson Barros de Oliveira Neto solicitou a retirada de pauta do
processo, para uma melhor análise, por estar inicialmente divergindo do relatório técnico.
Processo nº 0160-002856/2000 – AVICULTURA SAMAMBAIA LTDA. ME Assunto:
retorno de diligência – pedido de reconsideração. A Conselheira representante do Órgão:
FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues, solicitou a retirada de pauta do processo, para
uma análise mais aprofundada, o que foi deferido pelo Presidente.
Assuntos Gerais: Processo nº 00370-00000742/2022-69 - Regimento Interno do COPEP.
Antes dos debates sobre o regimento interno, o Presidente ponderou sobre a entrada em
vigor da nova Lei nº 7.153/2022, que possa afetar diretamente a proposta apresentada pelo
Grupo de Trabalho, sugerindo sobrestar a aprovação para uma adequação ao novel citado.
Após as discussões, o colegiado votou por unanimidade por sobrestar o Regimento Interno,
para que seja encaminhado à AJL/SDE e SUPEC/SDE para se manifestarem
simultaneamente no prazo de 15 dias e após, retorno ao grupo de trabalho por até 60 dias,
para finalização do RI, com votação em reunião extraordinária. No transcurso da reunião, o
conselheiro representante da TERRACAP, Leonardo Mundim precisou se ausentar,
permanecendo na sala o conselheiro Elizeu Eliel da Silva Oliveira. 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 continuidade aos trabalhos.
Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o
Presidente promoveu o encerramento da 179ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às
dezessete horas e vinte e três minutos.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Presidente do COPEP/DF

ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia sete (07) de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze horas e
vinte minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microsoft Teams, verificou-
se o quórum com a chamada nominal dos presentes e foi aberta a 180ª Reunião Ordinária
do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito
Federal – COPEP/DF. Presidindo a sessão o senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Jesuíno de Jesus Pereira Lemes e
Presidente do COPEP/DF, contando ainda com as participações da Chefe da Assessoria de
Órgãos Colegiados/SDE, Andressa de Paiva Pelissari, auxiliada pelos assessores Michelly
Rejanne Serafim Sanches e João Victor Carvalho e os seguintes Conselheiros e
Conselheiras: LOHANA DA SILVA MIRANDA (SDE/DF), ELIZEU ELIEL DA SILVA
OLIVEIRA (TERRACAP), CÉLIO BIAVATI FILHO (SODF), JOSÉ EDMILSON
BARROS DE OLIVEIRA NETO (SINDUSCON/DF), EDUARDO ALVES DE
ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF), GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES
(FENATAC/DF), FÁBIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES (FAMICRO), EUDALDO
NUNES ALENCAR (FAMPE), HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL),
FERNANDO CESAR DA SILVA (SEBRAE) e após o início da reunião respondeu o
Conselheiro IVAN ALVES DOS SANTOS (SETRAB). Presente ainda os advogados Dr.
Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804, Dr. Antonio de Freitas Gonçalves – OAB/DF
13.588 e Dra. Eliane Costa de Sousa – OAB/DF 62.529 e o representante da empresa:
Antônio Luiz de Freitas, RG nº 2.592.696 – SSP/DF (AUTO PEÇAS E MECÂNICA
RECANTO LTDA. ME)
Processos deliberados: Processo nº 0160-001237/2000 – HAROLDO LEITE DA SILVA-
ME. Assunto: Retorno a pauta - Reconsideração contra cancelamento de incentivo. O
Conselheiro representante do Órgão: SINDUSCON, José Edmilson Barros de Oliveira Neto
fez a leitura do relatório e votou por baixar o processo em diligência a área técnica,
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com a finalidade de a empresa completar e atualizar a documentação no prazo de 30 (trinta)
dias e após, novo relatório técnico para deliberação, o que foi aprovado por unanimidade
pelos presentes.
Processo nº 0160-000866/1999 – JANAINA JUSSARA DA SILVA BRAGA – ME.
Assunto: Retorno a pauta - Retorno de diligência – Reconsideração contra cancelamento de
incentivo. O Conselheiro representante do Órgão: SINDUSCON, José Edmilson Barros de
Oliveira Neto fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra ao Dr. Pablo Nunes
de Oliveira, OAB/DF 57.804 que não se manifestou. Ato contínuo o relator votou por
sobrestar os prazos por 60 (sessenta) dias, até que seja votado o Projeto de Lei nº 2.889/22,
que mudará os atuais prazos de lei, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-000452/2006 – BRASPAC - BRASÍLIA PAVIMENTADORA E
CONSTRUTORA LTDA. Assunto: Retorno de diligência – Recurso contra cancelamento
de incentivo. A Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa
Rodrigues solicitou que a assessoria fizesse a leitura do relatório e em seguida votou por
baixar o processo em diligência a área técnica, para emissão de parecer opinativo quanto a
existência de óbice ao deferimento do recurso administrativo, tendo em vista que os
motivos ensejadores do cancelamento já foram sanados, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0370-000334/2007 – MAPA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. Assunto: Revogação Administrativa contra cancelamento de
incentivo. A Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues
solicitou que a assessoria fizesse a leitura do relatório e em seguida votou deferindo o
prosseguimento dos autos com a análise pela área técnica do pedido de Revogação
Administrativa de Cancelamento com a Transferência de Incentivo econômico e
documentação pertinente, com a emissão de parecer a ser submetido ao Colegiado, o que
foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-001375/1990 – SEBASTIÃO NILTON COSTA DA SILVA - ME.
Assunto: Convalidação com Revogação Administrativa do Cancelamento e alterações
contratuais. O Conselheiro representante do Órgão: FAMICRO, Fabio de Albuquerque
Rodrigues fez a leitura do relatório e votou por baixar o processo em diligência para que a
empresa apresente os documentos pendentes no prazo de 30 (trinta) dias úteis, para emissão
de novo relatório técnico, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-002552/2000 – BRAZ MATEUS DA SILVA – ME. Assunto: Retorno de
diligência - Migração. O Conselheiro representante do Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel da
Silva Oliveira fez a leitura do relatório e votou pelo deferimento das alterações contratuais
feitas pela empresa (Denominação Social, ampliação do seu Objeto Social e Quadro
Societário e suas cotas) em conformidade com a 8ª Alteração e Consolidação Contratual
(3790419), deferindo ainda o PVTEF de Migração, para fins de geração de 03 (três)
empregos, observando o disposto no artigo 95 e incisos do Decreto nº 41.015/2020, o que
foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-001574/2000 – ALEX SANDER ALVARENGA ME (S&M
MECANICA LTDA - ME). Assunto: Revisão Administrativa. O Conselheiro representante
do Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel da Silva Oliveira fez a leitura do relatório e votou por
baixar o processo em diligência a área técnica, para realização de vistoria detalhada, o que
foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-000521/2005 – FOX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA. Assunto: Recurso Administrativo. O Conselheiro representante do Órgão:
FECOMÉRCIO, Eduardo Alves de Almeida Neto, atendendo a pedido do representante da
empresa, concordou com a retirada de pauta do processo, porém, após as discussões do
Colegiado, votou por sobrestar o processo até que seja votado o Projeto de Lei nº 2.889/22,
que mudará os atuais prazos de lei, devendo a área técnica emitir parecer técnico detalhado
e opinativo, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-001598/2001 – AUTO PEÇAS E MECÂNICA RECANTO LTDA ME.
Assunto: Recurso Administrativo. O Conselheiro representante do Órgão: SODF, Célio
Biavati Filho fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra ao representante da
empresa, Sr. Antônio Luiz de Freitas, RG nº 2.592.696 – SSP/DF que ponderou ter passado
por dificuldades financeiras, e que se dirigiu a TERRACAP para parcelamento do débito.
Em seguida, o relator votou por baixar o processo em diligência a área técnica, deferindo o
derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para que a empresa apresente a documentação e
fundamentos pertinentes a análise do recurso, o que foi aprovado por unanimidade pelos
presentes.
Processo nº 04025-00002401/2021-18 – AMERICA DISTRIBUIÇÃO E VAREJO LTDA.
Assunto: Retorno de diligência – Recurso Administrativo – DESENVOLVE/DF. O
Conselheiro representante do Órgão: CDL, Henrique de Oliveira Ferreira fez a leitura do
relatório e votou pelo encaminhamento do processo à AJL/SDE, para esclarecimentos
quanto ao imbróglio relatado no voto. O conselheiro representante do Órgão TERRACAP,
interveio informando sobre a nova lei de licitação (Lei nº 14.133/2021, especialmente em
seu artigo 17), trazendo dúvidas quanto a esse prazo mínimo de um ano de constituição da
empresa, eis que a licitação é só o certame (apresentação das propostas) ou é composta de
vários outros atos, questionando ainda quando que se iniciaria a contagem desse prazo de
um ano, e sendo assim, sugeriu sanar as dúvidas com o jurídico da TERRACAP, tendo o
Conselheiro da FAMICRO concordado com esse posicionamento. O Conselheiro da
TERRACAP solicitou vista dos autos, o que foi deferido pelo Presidente e o julgamento
restou prejudicado.
Processo nº 0160-000770/2006 – N&F CONCRETAGEM OBRAS E CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA LTDA - ME. Assunto: Recurso Ordinário. A Conselheira representante do Órgão:
CACI, Ludmila de Carvalho Menezes fez a leitura do relatório e votou pela manutenção do
cancelamento do incentivo, não conhecendo do recurso apresentado, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.

Transferência de incentivo com AID emitido: Processo nº 0160-000373/2005 –
COMERCIAL WALPP LTDA., o Colegiado referendou a decisão do Secretário de Estado
de Desenvolvimento Econômico que autorizou a transferência de incentivo após a emissão
de AID, em cumprimento ao que determina o § 4º do artigo 17-A do Decreto nº
41.015/2020, da empresa beneficiária.
Processo avocado pelo Presidente: Processo nº 0160-001807/2002 – LOGSERVE
LOGÍSTICA SERVIÇOS E ARMAZENAMENTO. Assunto: Tornar sem efeito a
Resolução nº 39/2020 e Resolução nº 42/2022 e editar nova Resolução – O Presidente do
COPEP avocou o processo para julgamento do Colegiado, seguindo comando da
TERRACAP, com a finalidade de adequar e aprovar nova Resolução, sem alterar o
julgamento deliberado na 177ª Reunião Ordinária do COPEP, sendo aprovado por
unanimidade o seguinte texto resolutivo: Resolução nº XX/2022 – COPEP/DF, de 07 de
julho de 2022. Tornar sem efeito Resolução nº 39/2020 e Resolução nº 42/2022 e revalidar
Resolução nº 25/2020. O Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF, nos termos do Decreto nº 41.015, de 22 de
julho de 2020, que regulamenta as Leis nºs 3.196, de 2003, 3.266 de 2003, 4.269, de 2008,
6.035, de 2017, 6.251, de 2018 e 6.468, de 2019, em sua 180ª Reunião Ordinária, realizada
em 07 de julho de 2022, resolve: Art. 1º - Tornar sem efeito a Resolução nº 39/2020,
publicada no DODF nº 49, de 13 de março de 2020, pág. 49 e a Resolução nº 42/2022,
publicada no DODF nº 72, de 18 de abril de 2022, pág. 13. Art. 2º - Revalidar a Resolução
nº 25/2020, publicada no DODF nº 20, de 21 de fevereiro de 2020, pág. 20. Art. 3º -
Revogam-se disposições em contrário. Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Processos retirados de pauta: Processo nº 0370-000713/2010 – MARIA DE ZULEIDE DE
QUEIROZ – ME. Assunto: Retorno a pauta - Retorno de diligência - Recurso contra
cancelamento de incentivo. Processo nº 0370-000956/2008 – PH COMÉRCIO DE
CELULARES LTDA-ME. Assunto: Retorno de diligência – Pedido de Reconsideração. O
Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro solicitou a retirada de
pauta do processo, tendo em vista conflito de agendas dos conselheiros do Órgão SECTI, o
que foi deferido pelo Presidente, determinando o retorno na próxima reunião. Processo nº
0160-002060/1999 – SP TINTAS LTDA. Assunto: Revogação Administrativa do
Cancelamento com migração e transferência de incentivo. O Conselheiro representante do
Órgão: FAMPE, Eudaldo Nunes de Alencar solicitou retirada de pauta em razão do Projeto
de Lei nº 2.889/2022 em tramitação na Câmara Legislativa, o que foi deferido. Processo nº
0160-001971/2000 – VANESSA TINTAS LTDA ME. Assunto: Recurso Administrativo
contra Cancelamento incentivo. O Conselheiro representante do Órgão: FIBRA, Pedro
Henrique Achcar Verano não se fez presente a reunião, devendo o processo retornar na
próxima assentada. Processo nº 0160-000398/2005 – SOLNA GRÁFICA E EDITORA ME.
Assunto: Retorno de diligência – Transferência de incentivo. A Conselheira representante
do Órgão: CACI, Ludmila de Carvalho Menezes solicitou a retirada de pauta do processo
para uma melhor análise, o que foi deferido pelo Presidente. O representante da empresa,
Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804 requereu que o processo retornasse na
próxima reunião.
Assuntos Gerais:Os Conselheiros representantes dos órgãos CACI, Ludmila de Carvalho
Menezes e Ivan Alves dos Santos (SETRAB) adentraram a reunião após a chamada
nominal, tendo o conselheiro da SETRAB se ausentado às 15:53 por compromissos
profissionais. 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
continuidade aos trabalhos.
Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o
Presidente promoveu o encerramento da 180ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Presidente do COPEP/DF

CÂMARA SETORIAL DO COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E AGRICULTURA

 
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA

No dia dez (10) de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze horas e vinte
minutos em primeira chamada, virtualmente via sistema Microsoft Teams, foi dado início à 19ª
Reunião Ordinária da Câmara Setorial do Comércio, Indústria e Agricultura do COPEP/DF.
Presidindo a sessão o senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal, Sr. Jesuíno De Jesus Pereira Lemes e Presidente do COPEP/DF, contando com as
participações da Chefe da Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC/SDE Andressa de Paiva
Pelissari, auxiliada pelos assessores Michelly Rejanne Serafim Sanches e João Victor Alves de
Moura Carvalho e os seguintes Conselheiros e Conselheiras membros: LOHANA DA SILVA
MIRANDA (SDE/DF), GRACO MELO SANTOS (SEDUH/DF), JOÃO CESAR BERTOSI
FILHO (CACI/DF), ELIZEU ELIEL OLIVEIRA (TERRACAP), GABRIELA LUSTOSA
RODRIGUES (FENATAC), HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL/DF),
LEONARDO ZIMMER NASCIMENTO (SEBRAE/DF), JORGE MAURO BARJA
ARTEIRO (SINDUSCON), IVAN ALVES DOS SANTOS (SETRAB), DIONES ALVES
CERQUEIRA (FIBRA), VANILDO DE JESUS GONÇALVES (FAMICRO) e FRANCISCO
CAMELO DE FARIAS (FAMPE). Durante a sessão, o conselheiro LUCAS LIMA RIBEIRO
(SECTI) adentrou a reunião. Presente ainda o advogado Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF
57.804.
Processos deliberados: Processo nº 00370-00000015/2022-00 – MACEDO CAR PEÇAS
NOVAS E USADAS LTDA. Assunto: Retorno de Diligência - Desenvolve - Análise de
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