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ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF.

No dia dezessete (17) de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze horas e
quinze minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microso� Teams, verificou-se o quórum
com a chamada nominal dos presentes e foi aberta a 175ª 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, Jesuíno de Jesus Pereira
Lemes, contando ainda com as par�cipações da Chefe da Assessoria de Órgãos Colegiados/SDE, Andressa
de Paiva Pelissari, auxiliada pelos assessores Michelly Rejanne Serafim Sanches e João Victor Alves de
Moura Carvalho, o Chefe da Assessoria Jurídico Legisla�va Darlan Honório e os seguintes Conselheiros e
Conselheiras: RENNYKER MENDES VIEIRA (SDE/DF), RAFAEL SILVA DE ALMEIDA (CACI), LUCAS LIMA
RIBEIRO (SECTI/DF), ELIZEU ELIEL OLIVEIRA (TERRACAP), CÉLIO BIAVATI FILHO (SODF), JOSÉ EDMILSON
BARROS DE OLIVEIRA NETO (SINDUSCON/DF), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF),
FERNANDO CESAR DA SILVA (SEBRAE), HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL), GABRIELA LUSTOSA
RODRIGUES (FENATAC/DF), IVAN ALVES DOS SANTOS (SETRAB), FÁBIO DE ALBUQUERQUE (FAMICRO),
EUDALDO NUNES ALENCAR (FAMPE). Presente ainda o advogado Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF
57.804.

Processos re�rados de pauta: Processo nº 0370-000949/2009 – ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS
DE ALUMÍNIO LTDA - ME. Assunto: Retorno de diligência – Recurso administra�vo. O Conselheiro
representante do Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel Oliveira solicitou a re�rada de pauta do processo para
uma melhor análise, tendo em vista a complexidade, o que foi deferido pelo Presidente.

Processo nº 0160-003006/2000 – SAMUEL JESUS DE ARAÚJO - ME. Assunto: Sobrestamento de prazos.
A Conselheira representante do Órgão: SEDUH, Janaína Domingos Vieira não compareceu a sessão, tendo
sido re�rado de pauta.

Processos deliberados: Processo nº 0160-000143/1994 – M. SOARES DE OLIVEIRA. Assunto: Retorno a
pauta – Recurso Administra�vo – Revisão de desconto AID. O Conselheiro representante do Órgão
SEBRAE, Fernando César da Silva encaminhou voto solicitando baixar o processo em diligência a área
técnica e após a AJL/SDE, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0370-000627/2009 – LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA SERRALHERIA LTDA
EPP. Assunto: Retorno a Pauta - Pedido de reconsideração. Pedido de vista pelo Conselheiro da FAMPE.
Retomando o julgamento do processo, o Conselheiro Relator representante do Órgão FAMICRO, Fábio de
Albuquerque Rodrigues, na 2ª Reunião Extraordinária do COPEP de 21/12/2021 encaminhou voto
indeferindo o pedido de reconsideração, o que foi man�do nessa assentada e lido pela Chefe da
assessoria. O Conselheiro representante do Órgão FAMPE, Eudaldo Nunes Alencar encaminhou voto
divergente, deferindo o pedido de reconsideração e concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias a par�r da
no�ficação para que a empresa apresente um novo PVS e toda a documentação exigida, amparado pela
Lei nº 6.468/2019. Aberta as discussões, o Conselheiro da FAMICRO informou que o fato de inúmeras
in�mações não cumpridas pela empresa foi uma das razões do seu voto. O Conselheiro da TERRACAP
interveio informando da intempes�vidade do recurso e da extrapolação na competência legal do
Conselho Pleno quanto a dilação de prazos legais. O Conselheiro da SINDUSCON solicitou esclarecimentos
no tocante a alguns prazos, sugerindo que seja acrescentado ao voto a oportunidade da empresa fazer
uso do Capítulo VII da Lei nº 6.468/2019 que trata da Revogação Administra�va de cancelamento. O
Conselheiro Relator informou que re�ficará seu voto para acréscimo desse Capítulo legal. Colocado em
votação o entendimento do Conselheiro Relator do Órgão FAMICRO, este foi aprovado por maioria, sendo



acompanhado pelos Conselheiros da SDE, SECTI, CACI, TERRACAP, CDL, SODF, FECOMERCIO/DF,
SINDUSCON/DF, SEBRAE, FENATAC/DF, SETRAB.

Processo nº 0370-000206/2009 – CLÍNICA MÉDICA DR. FRANCISCO SOUZA LTDA. Assunto: Retorno de
diligência – Recurso contra cancelamento do incen�vo econômico. A Conselheira representante do
Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues encaminhou voto indeferindo o Recurso Administra�vo com
a manutenção do cancelamento dos incen�vos à empresa beneficiada. Em seguida, o voto foi aprovado
por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-004099/1999 – INDUSTRIA DE MOVEIS JATOBA LTDA ME (STRONGER CONTABILIDADE
S/C LTDA). Assunto: Alteração no obje�vo social principal. O Conselheiro representante do Órgão: CDL,
Henrique de Oliveira Ferreira encaminhou voto deferindo a 5ª Alteração Contratual da empresa que se
refere a integralidade do obje�vo social, denominação social e quadro societário, além de
encaminhamento dos autos a área técnica para verificar se foram sanadas as irregularidades constatadas
na vistoria técnica. Antes da votação, foi dada a palavra ao advogado da empresa beneficiária Dr. Pablo
Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804 que interveio informando que a empresa não possui mais nenhuma
obrigação a ser cumprida quanto ao requisito sobre a vistoria, fazendo uso do ar�go 5º da Lei nº
6.468/2019, já que a empresa já superou esta fase de implantação defini�va, estando na fase de
escrituração, já tendo superado a fase das obrigações a�nentes a implantação, requerendo a re�ficação
do voto quanto a remessa do processo a área técnica, o encaminhando para a TERRACAP. O Conselheiro
Relator, via chat respondeu mantendo o voto. O Conselheiro da FAMICRO Fabio de Albuquerque
Rodrigues pediu vista do processo, prejudicando a votação e retornando na próxima reunião.

Processo nº 0160-000446/2001 – IMPREFORMA IMPERMEABILIZAÇÕES E REFORMAS LTDA ME.
Assunto: Retorno de Diligência - Recurso contra cancelamento de incen�vo. O Conselheiro representante
do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro, antes da leitura do seu voto passou a palavra ao advogado da
empresa beneficiária Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804 para esclarecimentos, que informou
não ter sido oportunizada a vista do processo, mesmo tendo sido projetado email de confirmação de
cópia do processo, reafirmando que não teria recebido. Diante de tais considerações, o Conselheiro
Relator votou para que seja reaberto o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação, a par�r do acesso
externo (devidamente comprovado o acesso ao processo), e após, a área técnica para análise. Em
seguida, o voto foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Das Alterações Contratuais: DAR CONHECIMENTO AO COPEP das alterações contratuais das empresas
beneficiárias, 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 0370-000289/2010 – COFERPLAN COMÉRCIO DE FERROS PLANALTO LTDA. Alteração no
quadro societário da empresa.

Processo nº 0370-000359/2013 – OPÇÃO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA. Alteração no quadro societário.

Processo nº 0160-000311/2005 – CASTRO ENGENHARIA LTDA (CASTRO ENGENHARIA SS
LTDA). Alteração na razão social da empresa.

Processo nº 0160-001319/2001– ALCÂNTARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Alteração de endereço.

Assuntos Gerais: Processo nº 00370-00001020/2017-64 - Assunto: Trata de jus�fica�vas para
deliberação de Resolução Norma�va nº 02/2022 – COPEP/DF, conforme Minuta apresentada. Após as
discussões do Conselho Pleno, acatando as jus�fica�vas constantes do processo acima referido,
RESOLVE: Art. 1º Os requerimentos formulados sob a égide dos Decretos nº 36.885 de 19 de novembro
de 2015 e Decreto nº 38.052 de 10 de março de 2017, revogados pelo Decreto nº 39.439, de 08 de
novembro de 2018, e que não tenham sido analisados a época pelo órgão competente, poderão ser
convalidados nos termos do PRÓ-DF II, mediante apresentação de PVS, nos termos do art. 9º, da Lei nº
6.251, de 27 de dezembro de 2018. Art. 2º Os prazos de que tratam esta Resolução serão os mesmos
constantes no ar�go 48, da Lei nº 6.468/2019. Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação. Foi aprovado por unanimidade pelos presentes a edição de Resolução Norma�va nº 02/2022,
conforme Minuta II que será anexada nos autos. Levantada questão de ordem pelo Conselheiro da
TERRACAP, este suscitou sobre a sustentação oral, respeitando o princípio do contraditório e da ampla



defesa, conclamando ao Conselho Pleno regulamentar esse exercício perante as Câmaras, para que haja
ordem na con�nuidade dos trabalhos, tendo em vista que alguns apartes de representantes de empresa,
tem causado constrangimento aos Conselheiros, trazendo essa discussão na oportunidade de um novo
Regimento Interno. 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 175ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às dezesseis horas e trinta e cinco minutos.

 

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

   Presidente do COPEP/DF
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