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ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF.

No dia sete (07) de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze horas e vinte e cinco
minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microso� Teams, verificou-se o quórum com a
chamada nominal dos presentes e foi aberta a 177ª 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 e Presidente do COPEP/DF, 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 Carvalho e os seguintes Conselheiros e Conselheiras: LOHANA DA SILVA MIRANDA (SDE/DF),
RAFAEL SILVA DE ALMEIDA (CACI), DANIEL BEZERRA (CLDF), ELIZEU ELIEL OLIVEIRA (TERRACAP), CÉLIO
BIAVATI FILHO (SODF), JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (SINDUSCON/DF), EDUARDO ALVES
DE ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF), THALES MENDES FERREIRA (SETRAB), GABRIELA LUSTOSA
RODRIGUES (FENATAC/DF), FÁBIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES (FAMICRO), PEDRO HENRIQUE ACHCAR
VERANO (FIBRA) e EUDALDO NUNES ALENCAR (FAMPE). No curso da reunião, adentraram os
Conselheiros HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL) e FERNANDO CESAR SILVA (SEBRAE). Presente
ainda os advogados Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804, Dr. Antonio de Freitas Gonçalves –
OAB/DF 13.588, Dr. Mário Celso San�ago Meneses – OAB/DF 45.912 e a representante da empresa
EDIVALDO RODRIGUES SALES – ME, Sra. Ma�lde de Fá�ma Videira Cunha Paulo, CPF: 584.393.581-72.

Processos deliberados: Processo nº 0160-001643/2000 – CONTÁBIL CONSULTORIA E CONTABILIDADE
LTDA. Assunto: Retorno de diligência – Revisão Administra�va. O Conselheiro representante do Órgão:
FIBRA, Pedro Henrique Achcar Verano fez a leitura do relatório e votou pelo indeferimento do pedido de
revisão administra�va, mantendo o cancelamento do incen�vo da empresa, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-002351/2001 – ANTONIO AUGUSTO DANTAS DA COSTA – ME Assunto: Revisão
Administra�va – Re�ficação de AID. O Conselheiro representante do Órgão: CACI, Rafael Silva de Almeida
fez a leitura do relatório e após foi dada a palavra ao advogado da beneficiária, Dr. Antonio de Freitas
Gonçalves – OAB/DF 13.588 que sustentou que o cancelamento só pode ser feito pelo Conselho Gestor e
não pela área técnica, tendo ocorrido tal cancelamento ao arrepio da legislação pela referida área,
suprimindo assim a competência do Conselho. Após as discussões, o Conselheiro Relator votou por baixar
o processo em diligência, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a empresa apresentar as razões e
documentos que comprovem as dificuldades no cumprimento dos prazos da Cláusula Sé�ma do CDRU-C
para a concessão da revisão de desconto pretendido. O Conselheiro representante da FAMPE, Eudaldo
Nunes Alencar interveio solicitando que o prazo fosse estendido para 30 (dias), tendo sido acompanhado
pelo Conselheiro da CDL, Henrique de Oliveira Ferreira. Diante de tais ponderações, o Conselheiro
relator acatou o prazo de 30 (trinta) dias corridos para apresentação da documentação solicitada, que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-001138/2000 – TOP PLACAS CLASSE A LTDA – ME Assunto: Retorno de diligência –
Recurso contra cancelamento de incen�vo. O Conselheiro representante do Órgão: CLDF, Daniel Bezerra
fez a leitura do relatório, tendo sido dada a palavra ao advogado da beneficiária, Dr. Pablo Nunes de
Oliveira - OAB/DF 57.804 que se manifestou informando que a an�ga situação da empresa já foi
corrigida, tendo sido detectada pela vistoria o funcionamento da mesma e as nomenclaturas
empresariais iden�ficadas pela vistoria se tratam da mesma empresa, juntando documentação que
esclarece tal situação, estando a empresa gerando emprego e renda, rogando por con�nuar no



programa. Em seguida as discussões, o Conselheiro Relator votou deferindo o recurso contra o
cancelamento do incen�vo, mantendo o bene�cio à empresa incen�vada. Antes da votação, o
Conselheiro representante da TERRACAP, Elizeu Eliel Oliveira pediu esclarecimentos sobre o que estava
em votação, tendo sido esclarecido pelo Conselheiro Relator que se trata de recurso contra o
cancelamento do incen�vo. Pela ordem, o causídico interveio trazendo a mesma informação que se trata
de recurso contra o cancelamento do bene�cio, para manter o bene�cio. Após as discussões e
esclarecimentos, o Conselheiro Relator informou está votando pela revogação do cancelamento do
incen�vo, acatando o recurso manejado, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-003057/2000 – PANIFICADORA E CONFEITARIA MATHEUS LTDA – ME (JHONNY
LANCHES LTDA ME). Assunto: Retorno de Diligência – Revisão Administra�va. O Conselheiro
representante do Órgão: FAMPE, Eudaldo Nunes Alencar fez a leitura do relatório e votou pela suspensão
do processo até edição da legislação que trata sobre a prorrogação dos prazos, retornando o mesmo a
área técnica, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-001807/2002 – LOGSERVE LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. Assunto: Re-ra�ficação de
resolução. O Conselheiro representante do Órgão: SETRAB, Thales Mendes Ferreira fez a leitura do
relatório e votou deferindo a re-ra�ficação do Atestado de Implantação Defini�vo – AID, para incluir o
imóvel denominado Lote 02, Área Especial Saia Velha, Santa Maria/DF, bem como autorização de a
empresa e a TERRACAP assinarem a escritura pública de compra e venda do imóvel Lote 02, com redução
de 95% (noventa e cinco por cento) do valor de mercado, o que foi aprovado por unanimidade pelos
presentes.

Processo nº 0160-000675/2001 – LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. Assunto:
Retorno de Diligência – Revisão Administra�va. O Conselheiro representante do Órgão: TERRACAP, Elizeu
Eliel Oliveira fez a leitura do relatório e após a sustentação oral do advogado da beneficiária, Dr. Pablo
Nunes de Oliveira - OAB/DF 57.804 que se manifestou dizendo que fez requerimento de acesso externo
ao processo e o mesmo ainda não foi atendido, restando prejudicada a defesa, porém sustentou
esclarecendo as dificuldades que a empresa enfrentou e que atualmente a empresa encontra-se
funcionando e o pleito está enquadrado no ar�go 2º da lei que trata da Migração e o ar�go 7º da mesma
legislação permite a empresa cumprir as exigências do programa, tendo todos os fatos trazidos pela área
técnica sido devidamente sanados. Em seguida as discussões, o Conselheiro Relator votou baixando o
processo em diligência, concedendo a beneficiária prazo de 15 (quinze) dias a contar da no�ficação, para
que a empresa apresente a documentação solicitada nas no�ficações (SEI 62138008 e 67531566), sob
pena de caracterizar ausência de interesse recursal. O Conselheiro representante da FAMPE, Eudaldo
Nunes de Alencar interveio solicitando que fosse dado o prazo de 30 (trinta) dias, porém, o Relator
manteve o prazo de 15 (quinze) dias úteis, em estrita obediência ao ar�go 73, § 1º do Decreto nº
41.015/2020, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-000298/1998 – EDIVALDO RODRIGUES SALES – ME. Assunto: Retorno de diligência -
Recurso Administra�vo contra indeferimento de Migração. O Conselheiro representante do Órgão:
TERRACAP, Elizeu Eliel Oliveira fez a leitura do relatório e após foi dada a palavra a Sra. Ma�lde de Fá�ma
Videira Cunha Paulo, CPF: 584.393.581-72, que rogou por uma atenção a situação processual e que a
empresa se encontra em funcionamento. Em seguida, o Relator votou por baixar o processo em diligência
a área técnica para realização de nova vistoria no imóvel, e a in�mação da beneficiária para apresentar
documentação atualizada para efeitos de Migração e elaboração de novo relatório técnico sob a égide da
nova legislação e cumprindo o que determina o ar�go 79, §§ 1° e 2º do Decreto nº 41.015/2020, o que
foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0370-000254/2010 – CÁLICE PROPAGANDA LTDA (AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÕES E
EVENTOS LTDA). Assunto: Retorno de Diligência – Reconsideração. O Conselheiro representante do
Órgão: SODF, Célio Biava� Filho fez a leitura do relatório e votou indeferindo o pedido de reconsideração
do cancelamento do bene�cio à empresa, pelo descumprimento dos disposi�vos legais vigentes ao
programa, o que 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 0160-002398/2000 – ÉRICA ADRIANA AMORIM CZEKE. Alteração no quadro societário da
empresa. Processo nº 0160-000076/2002 – LAYOUT PROPAGANDA LTDA. Alteração no quadro societário
e ampliação do objeto social.

Processos re�rados de pauta: Processo nº 0370-000753/2009 – 302 SUDOESTE LANCHES LTDA-
EPP. Assunto: Recurso Ordinário. O Conselheiro representante do Órgão: FAMICRO, Fábio de
Albuquerque Rodrigues, atendendo requerimento do causídico da beneficiária, através do protocolo nº
00370-00001493/2022-29, solicitou a re�rada de pauta do processo, que foi deferido pelo Presidente.

Processo nº 0160-002960/1999 – LA ROMANA PIZZARIA LTDA. Assunto: Retorno de Diligência – Revisão
Administra�va e Processo nº 0370-000334/2007 – MAPA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. Assunto: Revogação Administra�va contra o cancelamento. O Conselheiro
representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro solicitou via assessoria a re�rada de pauta dos
processos, tendo em vista a impossibilidade de par�cipar da reunião, por conflito de agendas,
juntamente com o Conselheiro Suplente.

Assuntos Gerais: O grupo de trabalho formado pela Portaria nº 15/2022 - SDE que trata sobre a
atualização do Regimento Interno do Conselho solicitou a formação de um grupo via aplica�vo whatsapp
para facilitar a comunicação, o que será feito pela assessoria, para início das a�vidade. 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 177ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às dezesseis horas e trinta quatro minutos.

 

 JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

   Presidente do COPEP/DF
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