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ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF.

No dia vinte e sete (27) de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze horas em
primeira chamada, não tendo a�ngido o quórum legal, encerrou-se, refazendo a abertura da sessão em
segunda chamada, às quatorze horas e trinta e cinco minutos e virtualmente via sistema Microso� Teams
e após a verificação do quórum e chamada nominal dos presentes, foi dado início a 1ª 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 e os seguintes Conselheiros e
Conselheiras: RENNYKER MENDES VIEIRA (SDE/DF), RAFAEL SILVA DE ALMEIDA (CACI), LUCAS LIMA
RIBEIRO (SECTI/DF), LEONARDO MUNDIM (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), FÁBIO DE ALBUQUERQUE (FAMICRO) e THALES MENDES FERREIRA (SETRAB).
Presente ainda os advogados Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804, Breno Travassos Sarkis OAB/DF
38.302 e Dr. Carlos Eron Moreira Mendonça OAB/DF 60.828 e o representante da empresa CIRO CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA., Sr. Paulo Henrique da Silva Miranda.

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, Leonardo Mundim solicitou a re�rada de pauta do processo, tendo
em vista pedido anterior de diligência feito em 2019 e que não foi cumprido. O advogado representante
da empresa, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804 informou que se dirigiu em 2020 até a 5ª
Delegacia de Polícia, e obteve resposta de que o inquérito não havia sido movimentado, sendo que nesse
início do ano de 2022 a sócia da empresa foi convocada pela delegacia. Por estas razões, o relator
reafirmou a re�rada de pauta, para uma melhor análise sob o prisma do § 11º do ar�go 26 da Lei nº
6.468/2019 o que foi deferido pelo Presidente.

Processo nº 0370-000206/2009 – CLÍNICA MÉDICA DR. FRANCISCO SOUZA LTDA Assunto: Recurso
contra cancelamento do Incen�vo Econômico. A Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela
Lustosa Rodrigues solicitou a re�rada de pauta do processo, tendo em vista problemas de saúde que a
impediram de analisar, sendo deferido pelo Presidente.

Processo nº 0160-003006/2000 – SAMUEL JESUS DE ARAUJO - ME. Assunto: Sobrestamento de Prazos. A
Conselheira representante do Órgão: SEDUH, Janaina Domingos Vieira solicitou via email a re�rada de
pauta do processo, concordando o Presidente.

Processo nº 0160-004099/1999 – INDÚSTRIA DE MÓVEIS JATOBA LTDA ME (STRONGER CONTABILIDADE
S/C LTDA). Alterações contratuais referentes ao quadro societário, denominação social e obje�vo social,
com a total reestruturação do empreendimento comercial. Processo deverá ser distribuído a um relator
da Câmara Competente, tendo em vista as alterações realizadas pela empresa, conforme ar�go 2º da
Instrução norma�va 04N/2018.

Processos deliberados: Processo nº 0160-000476/2006 – GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA. Assunto: Revisão de cláusula contratual. O Conselheiro representante do Órgão SINDUSCON, José
Edmilson Barros de Oliveira Neto encaminhou voto deferindo a revisão contratual e autorizando a
re�ficação do AID nº 096/2010, devendo constar o percentual de 80% de desconto sobre o valor do
imóvel, tudo de acordo com o Relatório Técnico SEI 76013102. O Conselheiro do Órgão: TERRACAP



solicitou esclarecimentos quanto a data de emissão do atestado e se havia escritura pública já lavrada,
restando esclarecido pelo advogado da beneficiária, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804 que
informou que houve uma re�ficação a este atestado no ano de 2019, tendo sido originariamente emi�do
no ano de 2010. Após esclarecimentos, o Conselheiro Relator corrigiu o voto, no tocante a deferir a
re�ficação do atestado AID nº 096/2010 – Re�ficado, o qual foi emi�do em 14 de março de
2019, devendo constar o percentual de 80% de desconto sobre o valor do imóvel. Em seguida, o voto foi
aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-000143/1994 – M. SOARES DE OLIVEIRA ME. Assunto: Retorno a Pauta – recurso
administra�vo – revisão de desconto AID. O Conselheiro representante do Órgão: SEBRAE, Fernando
César da Silva encaminhou voto pelo deferimento do pedido da empresa, no tocante a concessão do
bene�cio, porém, não na sua integralidade de 80%, pelo fato de não ter a empresa entregue a
documentação no prazo estabelecido, mas a critério, conveniência e oportunidade da Administração
fosse aplicado algum desconto percentual, como forma de não caracterizar qualquer privilégio ou
vantagem à empresa. O Relator do Órgão: TERRACAP, Leonardo Mundim suscitou algumas dúvidas
quanto aos prazos de implantação e aos atrasos efe�vados pela Junta Comercial do Distrito Federal e
mesmo considerando integralmente o atraso da administração pública, ainda assim a empresa con�nua
não fazendo jus ao desconto sobre o terreno e, nessa toada discordou do voto do relator. Dada a palavra
ao advogado da beneficiária, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804, este insis�u no desconto,
reafirmando que empresa sendo MEI pode par�cipar como beneficiária do PRO/DF, e nessa qualidade
deve-se considerar a legislação sobre esse aspecto MEI. Após tais considerações, o Conselheiro Relator
solicitou a re�rada do processo de pauta para nova análise, sobre as peculiaridades do MEI, o que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-000582/2005 – LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S/A. Assunto: Revisão de
Cláusula Contratual – Re�ficação de AID. O Conselheiro representante do Órgão: CACI, Rafael Silva de
Almeida encaminhou voto deferindo a revisão contratual e autorizando a re�ficação do AID nº 60/2018,
devendo constar o percentual de 80% de desconto sobre o valor do imóvel, tudo de acordo com o
Relatório Técnico SEI 74486109. Em seguida, o voto foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0370-000583/2010 – SKALA CONSTRUTORA LTDA. Assunto: Recurso Administra�vo contra
Resolução que cancelou o bene�cio. O Conselheiro representante do Órgão: SODF, Célio Biava� Filho
encaminhou voto solicitando diligência clara e conclusiva, tanto da área técnica, quanto da assessoria
jurídica da SDE, a fim de nortear a decisão do Conselho. O Conselheiro representante do Órgão:
TERRACAP, Leonardo Mundim esclareceu que o relatório técnico deve ser efe�vamente opina�vo,
conforme o ar�go 79, § 1º do Decreto nº 41.015/2020, devendo estampar a opinião técnica a ser
subme�da ao COPEP. Com relação às reflexões do Conselheiro Relator constantes da parte final do voto,
ressalvou que não estão sendo analisadas pelo COPEP neste momento. Em seguida, o voto foi aprovado
por unanimidade pelos presentes, com ressalvas do Conselheiro da TERRACAP.

Processo nº 0370-000057/2010 – AGUAMAX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Assunto: Revisão de
Desconto AID. O Conselheiro representante do Órgão: CDL, Henrique de Oliveira Ferreira encaminhou
voto pela re�ficação do AID nº 072/2017 fazendo constar a concessão do desconto de 10% previsto no
art. 29 da Lei 6.468/2019. Em seguida, o voto foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-003367/1999 – ALTAMIRO CARDOSO DA SILVA ME Assunto: Revisão administra�va. A
Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues encaminhou voto solicitando
diligência a área técnica, que foi lido pela Chefe da AOC/SDE, tendo em vista a ausência da Relatora em
razão da COVID. Dada a palavra ao advogado da empresa, Dr. Carlos Eron Moreira Mendonça OAB/DF
60.828, este concordou com o pedido de diligência e complementou informações para subsidiar o
julgamento, esclarecendo que o processo necessita de saneamento, analisando os pedidos pendentes,
tais como o de Revogação Administra�va com pedido de Migração e ainda a Revisão Administra�va
cumulado com a Migração, podendo a área técnica fazer opina�vo de todos os pedidos constantes do
processo. Em seguida, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0160-002856/2000 – AVICULTURA SAMAMBAIA Assunto: Retorno a pauta – Pedido de
Reconsideração – Cancelamento de Incen�vo. A Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela
Lustosa Rodrigues encaminhou voto solicitando diligência a área técnica, que foi lido pela Chefe da



AOC/SDE, em razão de problemas de saúde que a impossibilitou de comparecer ao ato. Dada a palavra ao
advogado da beneficiária, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804, este solicitou que a área técnica
analise conjuntamente os pedidos que constam pendentes, para que o processo retorne ao Colegiado
com procedimentos mais avançados. Em seguida, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.

Processo nº 0160-000419/1998 – PATRICIA SEIXAS ALVES & CIA LTDA Assunto: Recurso Administra�vo. O
Conselheiro representante do Órgão: FECOMÉRCIO, Eduardo Alves de Almeida Neto encaminhou voto
indeferindo o recurso e mantendo o cancelamento do bene�cio. Em seguida, o voto foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.

Das Alterações Contratuais: DAR CONHECIMENTO AO COPEP das alterações contratuais, 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 0160-001922/2000 – CIRO CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA - ME. Alteração contratual referente ao acréscimo no obje�vo social.

Processo nº 0160-002523/2001 – FILOMENA DOS SANTOS ME. Alterações contratuais referentes a
alteração de área e acréscimo no obje�vo social.

Processo nº 0160-001815/2001 - ROMANA TURISMO LTDA.ME  - Alterações contratuais  -
admissibilidade da Migração e alterações contratuais.

Processo nº 0160-000766/1992 – GRÁFICA DISTRITAL LTDA. Alterações contratuais referentes a
composição societária, ampliação no obje�vo social e alteração no CEP do endereço em que a empresa
se encontra instalada.

Processo avocado pelo Presidente, de acordo com o ar�go 3º, I e art. 16 do Regimento Interno –
 Processo nº 0160-000876/2006 – LANCER DO BRASIL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. ME (LANCER DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.). Alterações contratuais referentes ao
quadro societário e denominação social.

Assuntos Gerais: No decorrer da reunião, foi indagado pelo Conselheiro da TERRACAP, Leonardo Mundim
a questão do quórum, se o mesmo é necessário apenas para a abertura da reunião ou durante todo o
julgamento dos processos, o que restou decidido pelo Colegiado que o quórum deve permanecer por
toda a sessão e não apenas para o início dela. Discu�u-se ainda a quan�dade de membros e quórum
mínimo em segunda chamada, ficando esclarecido, de acordo com a legislação (ar�go 20 da Lei nº
6.468/2019 e ar�go 20 da Lei nº 3.266/2003), que o Conselho é composto por 21 membros (incluindo o
Secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico que é Presidente e membro) e o quórum mínimo em
segunda chamada (2/5) são 09 membros, contando com o Presidente. Ao final, solicitou-se 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 1ª Reunião Extraordinária do COPEP/DF, às dezessete horas trinta e cinco minutos.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

   Presidente do COPEP/DF
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publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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