
Após as discussões, votou deferindo a convalidação do benefício econômico e as alterações
contratuais realizadas pela empresa na 4ª Alteração, o que foi aprovado por unanimidade
pelos presentes.
Processo nº 0160-003323/1999 – MANA MANAS CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA.
ME. Assunto: retorno de diligência, manutenção ou cancelamento do incentivo. O
Conselheiro representante do Órgão FIBRA, Diones Alves Cerqueira fez a leitura do
relatório e antes da votação foi dada a palavra ao advogado da beneficiária, Dr. Pablo
Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804 que sustentou que a documentação foi toda
apresentada para fins de implantação (Protocolo nº 04025-00002294/2021-10), porém ainda
não foi analisada pela área técnica, solicitando que o processo fosse baixado em diligência
para confirmar que a empresa está funcionando e gerando emprego e renda. Após os
debates, o conselheiro relator detalhou o que foi colhido nos autos, inclusive no tocante a
vistoria recente realizada em 26/03/2022 que encontrou a empresa fechada e votou
indeferindo o recurso administrativo e mantendo o cancelamento do incentivo da empresa,
que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0370-000474/2013 – NAC – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Assunto:
Transferência de incentivo. O Conselheiro representante do Órgão FAMPE, Francisco
Camelo de Farias fez a leitura do relatório e antes da votação foi dada a palavra ao
advogado da beneficiária, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804 que se absteve.
Em seguida, o conselheiro relator votou deferindo a transferência de incentivo para a
empresa APOIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., que
foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-000544/2003 – SZ INDÚSTRIA E CONFECÇÕES E ARTIGOS EM
COURO LTDA. ME Assunto: Revogação administrativa de cancelamento com
transferência de incentivo. O Conselheiro representante do Órgão TERRACAP, Elizeu Eliel
da Silva Oliveira fez a leitura do relatório e votou deferindo a Revogação Administrativa de
Cancelamento e de Transferência de incentivo para a empresa LIGA LOGISTICA LTDA.,
que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Assuntos Gerais: Comunicar aos Conselheiros e Conselheiras que após a leitura e
aprovação da Ata, providenciem de imediato a assinatura, para que a assessoria
(AOC/SDE) possa dar continuidade aos trabalhos.
Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o
Presidente promoveu o encerramento da 20ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial do
Comércio, Industria e Agricultura do COPEP/DF, às dezesseis horas e quarenta e oito
minutos.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Presidente do COPEP/DF

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia cinco (05) de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze horas
e quinze minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microsoft Teams, foi
dado início à 21ª 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, 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),
LAYS MARINA LIMA LEAL (CACI/DF), ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA
(TERRACAP), LUCAS LIMA RIBEIRO (SECTI), JORGE MAURO BARJA ARTEIRO
(SINDUSCON), GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC), LEONARDO
ZIMMER NASCIMENTO (SEBRAE), HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA
(CDL/DF), FRANCISCO CAMELO DE FARIAS (FAMPE), CÉLIO BIAVATI FILHO
(SODF) e EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMÉRCIO). O conselheiro
representante do órgão CLDF BRUNO GIBSON FERRAZ justificou ausência por motivo
de estar com COVID e o Conselheiro do órgão SEDUH GRACO MELO SANTOS
justificou ausência por encontrar-se em gozo de férias. Presente ainda os advogados Dr.
Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804 e o Dr. Antônio de Freitas Gonçalves –
OAB/DF 13.588.
Processos retirados de pauta: Processo nº 04025-00002456/2021-10 – TREEH
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS - LTDA. Assunto: Retorno de
diligência – Análise de PVS – DESENVOLVE/DF e o Processo nº 04025-
00001633/2021-41 - ATOS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. Assunto:
Retorno de diligência – Análise de PVS – DESENVOLVE/DF. O Conselheiro
representante do Órgão: CLDF, Bruno Gibson Ferraz solicitou a retirada de pauta do
processo, por motivo de doença (COVID-19). Processo nº 0160-000624/2006 – FERGUS
COMERCIAL DE CARRETAS E ENGATES LTDA ME. Assunto: Autorização de outra
empresa no imóvel incentivado. O Conselheiro representante do Órgão: SDUH, Graco
Melo Santos informou que está de férias.
Processos deliberados: Processo nº 00370-00002428/2021-30 – PONTE ALTA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Assunto: Retorno de diligência - Análise
de PVS - DESENVOLVE. O Conselheiro representante do Órgão: FAMPE, Francisco
Camelo Farias fez a leitura do relatório e votou pela concessão do benefício no âmbito do
Desenvolve/DF, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 00370-00002452/2021-79 – BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA EIRELI.
Assunto: Retorno de diligência - Análise de PVS - DESENVOLVE. O Conselheiro representante
do Órgão: FAMPE, Francisco Camelo Farias fez a leitura do relatório e votou pela concessão do
benefício no âmbito do Desenvolve/DF, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 00370-00000022/2022-01 – BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA EIRELI.
Assunto: Retorno de diligência - Análise de PVS - DESENVOLVE. O Conselheiro
representante do Órgão: FAMPE, Francisco Camelo Farias fez a leitura do relatório e
votou pela concessão do benefício no âmbito do Desenvolve/DF, que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0370-000968/2010 – CLÍNICAS ÁGUAS CLARAS LTDA (TOP LIGHT
ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA). Assunto: Prorrogação de prazo.
A Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues solicitou
inversão de pauta e que a assessoria fizesse a leitura do relatório, através da assessoria
Michelly Rejanne e após votou deferindo o sobrestamento dos prazos e condições do
contrato, da data de sua assinatura até 14/05/2020, o que foi aprovado por unanimidade
pelos presentes.
Processo nº 0160-000194/1998 – RAP COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. Assunto:
Retorno de diligência – Início da Contagem do Quinquênio. A Conselheira representante
do Órgão: CACI, Lays Marina Lima Leal fez a leitura do relatório e antes da votação foi
dada a palavra ao advogado da interessada, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF
57.804, que fez uso regimental sustentando que o julgamento perdeu o objeto, tendo em
vista a publicação da Lei nº 7.153/2022, em seu artigo 11, que excluí a obrigação das
empresas em cumprir o quinquênio ou a redução do mesmo, podendo emitir diretamente
o DCM. Em seguida, a relatora concordou com a perda do objeto, votando em
encaminhar os autos ao Gabinete, para a emissão da Declaração de Cumprimento de
Metas, cumprindo os comandos do artigo 11 da Lei nº 7.153/2022, o que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-003437/1999 – OSWALDO VEÍCULOS COMÉRCIO E
ACESSÓRIOS LTDA. Assunto: Transferência de incentivo. O Conselheiro representante
do Órgão: SODF, Célio Biavati Filho fez a leitura do relatório votou indeferimento o
pedido de transferência de incentivo, pelas razões constantes do relatório técnico e após
o envio dos autos à TERRACAP para providências em face do Requerimento nº
3501/2022 (86264614), acostado aos autos nº 00111-00003448/2022-97, o que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 00370-00001185/2022-01 – BRASÍLIA GASES MEDICINAIS EIRELI.
Assunto: Retorno a pauta - Desenvolve – Análise de PVS. O Conselheiro representante
do Órgão: SEBRAE, Leonardo Zimmer Nascimento fez a leitura do relatório e votou por
baixar o processo em diligência, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que a
empresa complemente a documentação exigida pela área técnica, a fim de comprovar sua
viabilidade técnica e financeira, para fins de aprovação do PVS, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0370-0001198/2009 – AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Assunto: Alteração de área (redução) – alteração contratual (denominação social, objeto
social e quadro societário) e emissão de AID. O Conselheiro representante do Órgão:
TERRACAP, Elizeu Eliel da Silva Oliveira fez a leitura do relatório e votou pelo
deferimento das alterações contratuais (Denominação Social, Objeto Social e do Quadro
Societário), autorizando a redução de área edificada para 1.574,27m², deferindo ainda a
emissão do Atestado de Implantação Definitivo com 80% (oitenta por cento) de desconto
sobre o valor do terreno, considerando que a Implantação Definitiva (88009619) se deu
em 06/2021, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Assuntos Gerais: Em razão da quantidade de processos retirados de pauta, o Presidente
comunicou a realização de reunião extraordinária para o dia 19/07/2022. Comunicar aos
Conselheiros e Conselheiras que após a leitura e aprovação da Ata, providenciem de
imediato a assinatura, para que a assessoria (AOC/SDE) possa dar continuidade aos
trabalhos.
Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o
Presidente promoveu o encerramento da 21ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial do
Comércio, Indústria e Agricultura do COPEP/DF, às dezesseis horas e dez minutos.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Presidente do COPEP/DF

CÂMARA SETORIAL DE SERVIÇOS, TURISMO, HOSPITALIDADE,
TECNOLOGIA E LOGÍSTICA

 
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA

No dia dez (10) de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dez horas e
quinze minutos em primeira chamada, virtualmente via sistema Microsoft Teams, foi
dado início à 16ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços, Turismo,
Hospitalidade, Tecnologia e Logística - COPEP/DF. Presidindo a sessão o Secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Presidente do
COPEP/DF, Sr. Jesuíno de Jesus Pereira Lemes e 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), ANDRÉ LUIS SCHIMMELPFENG CHAVES(CACI),
JANAÍNA RODRIGUES DE SOUSA (CLDF), ELIZEU ELIEL OLIVEIRA
(TERRACAP), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMÉRCIO/DF),
TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI e MIRELLE ANTUNES CORREA
(SINDUSCON), HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL/DF), GABRIELA
LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC/DF), DIONES ALVES CERQUEIRA (FIBRA)
e IVAN ALVES DOS SANTOS (SETRAB). Durante a sessão adentrou a reunião o
conselheiro NILSON DA SILVA FARIAS (FAMICRO).
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