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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF.

No dia três (03) de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dez horas e quinze minutos
em primeira chamada, fez-se a abertura da sessão e virtualmente via sistema Microso� Teams e após a
verificação do quórum e chamada nominal dos presentes, foi dado início a 2ª Reunião Extraordinária 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, do Chefe da Assessoria Jurídico Legisla�va Darlan
Honório e os seguintes Conselheiros e Conselheiras: LOHANA DA SILVA MIRANDA (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), JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA
(SEDUH), PEDRO HENRIQUE ASCHAR VERANO (FIBRA), GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC/DF). Os
Conselheiros FÁBIO DE ALBUQUERQUE (FAMICRO) e EUDALDO NUNES ALENCAR (FAMPE) adentraram a
reunião após a conferência do quórum, nela permanecendo até o encerramento. O Presidente do
Conselho deu início aos trabalhos, explanando as razões e necessidades da reunião, trazendo a
julgamento o Item 2.2 da Pauta - Prorrogação dos prazos insertos na Lei nº 6.940/2021, que reabriu os
prazos constantes no ar�go 4º da Lei nº 6.635, de 20 de julho de 2020, que alterou os prazos do ar�go 3º,
§§ 1º, 3º e 5º; ar�go 7º, § 1º, II; ar�go 8º, § 1º; ar�go 11, caput; ar�go 42, caput e ar�go 48 da Lei nº
6.468/2019, que passaram a correr a par�r de 04 de agosto de 2021 e vencem em 04 de fevereiro de
2022, conforme jus�fica�vas constantes do processo nº 00370-00000378/2022-37, e tendo sido aberto
os debates e iniciada a discussão, o Conselheiro da TERRACAP, Elizeu Eliel Oliveira interveio ressaltando a
importância da reunião, demonstrando preocupação com o setor produ�vo e concordando com a
prorrogação dos prazos, vindo somente a discordar do Parecer da AJL/SDE no ponto que fala de “casos
omissos”, haja vista que o COPEP editou a Resolução Norma�va nº 01/2021, se posicionando que o
Conselho vote pelo sobrestamento dos requerimentos que tratam dos prazos que vencem no dia
04/02/2022 até a edição de nova lei distrital, que encontra-se em tramitação. O Conselheiro da CACI,
Rafael Almeida referendou as palavras do Conselheiro da TERRACAP, quanto à prorrogação dos
prazos, trazendo à discussão os prazos gerais de implantação da Lei nº 6.468/2019, ressaltando a
jus�fica�va nos efeitos deletérios da Pandemia. Após, o Conselheiro da TERACAP informou que o
Conselho deve jus�ficar a edição norma�va amparado no ar�go 19 da Lei nº 3.266/2003 e não no ar�go
34 da lei nº 6.468/2019. Em seguida, o Chefe da Assessoria Jurídico Legisla�va da SDE, Dr. Darlan Honório
Ferreira explanou as jus�fica�vas u�lizadas pela assessoria jurídica para as necessidades de votação desta
Resolução Norma�va. O Conselheiro da SODF, Célio Biava� ques�onou somente quanto a forma
Minutada. O Conselheiro representante da FIBRA, Pedro Henrique Aschar Verano informou concordando
com os apontamentos trazidos pelo representante da TERRACAP, quanto ao sobrestamento dos prazos
que se vencem no próximo dia 04/02/2022 e não prorrogar os prazos, dada a insegurança jurídica que o
setor produ�vo poderia enfrentar. O Conselheiro representante da SECTI, Lucas Lima Ribeiro solicitou
maiores esclarecimentos do Conselheiro da TERRACAP, quanto ao sobrestamento dos prazos,
concordando com essa afirmação. Passando a votação, apresentou-se O Anexo Minuta I constante do
processo nº 00370-00000378/2022-37, documento SEI nº 79199999, que foi rejeitada por unanimidade.
Ato con�nuo, elaborou-se nova Minuta, que aprovou por unanimidade o seguinte texto: “Resolução
Norma�va nº 01/2022 – COPEP/DF, de 03 de fevereiro de 2022. Sobrestar prazos da Lei nº 6.940/2021.
O Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produ�vo do Distrito Federal -
COPEP/DF, nos termos das competências estabelecidas pela Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003,



regulamentada pelo Decreto nº 41.015/2020, de 22 de julho de 2020, do disposto no art. 4º da Lei nº
6.635, de 20 de julho de 2020, em sua 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 03 de fevereiro de 2022,
e considerando a necessidade do enfrentamento dos efeitos deletérios da Pandemia COVID-19,
RESOLVE: Art. 1º - Sobrestar os prazos constantes no ar�go 1º da Lei nº 6.940/2021, de 25  de agosto
de 2021, publicada no DODF nº 162, pág. 01, até análise e deliberação do processo nº 00370-
00002127/2021-14 onde consta Minuta de projeto de lei que trata, entre outros assuntos, das
prorrogações de prazos da Lei nº 6.468/2019. Art. 2º - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico
deverá receber a documentação apresentada pelo beneficiário, referente aos ar�gos com prazos
sobrestados nesta Resolução, que será analisada após a edição de competente legislação distrital
citada no ar�go 1º. Art. 3ºEsta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”, editando assim
a Resolução Norma�va nº 01/2022, conforme Minuta II que será anexada nos autos.

Assuntos Gerais: Solicita-se aos Conselheiros a imediata assinatura da Ata, para encaminhamento de
publicação no DODF.

Encerramento: Nada mais a deliberar, o Presidente, após a leitura e aprovação da presente ATA, deu por
encerrada, às onze horas e cinquenta e dois minutos, a 2ª Reunião Extraordinária do COPEP/DF.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

   Presidente do COPEP/DF
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