
Carvalho e os Conselheiros membros representantes da SEAGRI: José Luiz Guerra da Silva,
CDL/DF: Henrique de Oliveira Ferreira, FECOMÉRCIO: Hélio Queiroz da Silva. Presente
ainda os representantes bancários: Banco do Brasil: Daniela Manikowski, Nathalia Fazollo
Coelho Reis e o Superintendente Marcos Costa Araújo, SICOOB: Cleiton Couto e BRB:
Osvaldo Racanicci Junior. A assessoria tentou manter contato com os conselheiros ausentes e
que não justificaram, sem sucesso. Em razão da falta de quórum, não foi possível realizar a
reunião, que encerrou-se às quinze horas e quinze minutos.

AUGUSTO PEDRO SILVA
Coordenador Executivo Substituto

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO
PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO
DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO

DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF
No dia onze (11) de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze
horas e trinta e cinco minutos em segunda chamada e virtualmente via sistema Microsoft
Teams, verificou-se o quórum com a chamada nominal dos presentes e foi aberta a 181ª
Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produtivo 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 participações 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), ELIZEU
ELIEL DA SILVA OLIVEIRA (TERRACAP), CÉLIO BIAVATI FILHO (SODF),
JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (SINDUSCON/DF), EDUARDO
ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF), GABRIELA LUSTOSA
RODRIGUES (FENATAC/DF), HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL),
IVAN ALVES DOS SANTOS (SETRAB), LUCAS LIMA RIBEIRO (SECTI) e
FERNANDO CESAR SILVA (SEBRAE). Presente ainda os advogados Dr. Pablo
Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804, Dra. Glenda Sousa Marques, OAB/DF 32.881 e Dr.
Antonio de Freitas Gonçalves – OAB/DF 13.588 e os representantes das empresas, Sra.
Maria de Zuleide de Queiroz – RG nº 542. *** – SSP/DF (Maria de Zuleide de Queiroz
ME), Sr. João Marcos Martins – RG nº 451. *** – SSP/DF (Medicar – Café Podium).
Processos deliberados: Processo nº0370-000713/2010 – MARIA DE ZULEIDE DE
QUEIROZ – ME. Assunto: Retorno a pauta - Retorno de diligência – Recurso contra
cancelamento de incentivo. O Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima
Ribeiro fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra a representante da
empresa, Sra. Maria de Zuleide de Queiroz, que informou já ter o Alvará de Construção
para iniciar as obras no lote incentivado. Ato contínuo, o relator votou por baixar o
processo em diligência a área técnica, para análise dos argumentos trazidos com o
recurso administrativo e eventuais requerimentos posteriores, emitindo o competente
relatório técnico opinativo e conclusivo para uma justa deliberação, que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes.
Processo nº0370-000956/2008 – PH COMÉRCIO DE CELULARES LTDA-ME.
Assunto: Retorno a pauta - Retorno de diligência – Pedido de reconsideração. O
Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro fez a leitura do
relatório e em seguida foi dada a palavra a advogada da beneficiária, Dra. Glenda Souza
Marques, OAB/DF 32.881 que sustentou no tocante a situação do sobrestamento das
obrigações contratuais e prorrogação dos prazos processuais, trazendo o artigo 1º da Lei
nº 7.153/2022, que prorrogou todos os prazos da legislação, solicitando sua aplicação
para prorrogar os prazos processuais e não sobrestar obrigações contratuais, fazendo
assim jus ao citado instituto, dada suas diferenças. Ato contínuo, o relator votou
indeferindo o pedido de reconsideração. Aberta as discussões, o Conselheiro do
SINDUSCON, José Edmilson Barros de Oliveira Neto solicitou esclarecimentos quanto
aos questionamentos da causídica, sendo aclarado pelo relator, pelo Presidente do
COPEP e pela advogada. Concluído os debates, o conselheiro relator manteve seu voto,
haja vista que os argumentos trazidos pela representante da beneficiada não são objeto
de análise nesse momento. Sendo assim, o Conselheiro do SINDUSCON solicitou vista
dos autos para melhor compreensão e análise, o que restou deferido pelo Presidente,
devendo retornar na próxima reunião.
Processo nº0160-002856/2000 – AVICULTURA SAMAMBAIA LTDA – ME -
VALTER FERNANDES DE JESUS JUNIOR. Assunto: Retorno de diligência – Pedido
de Reconsideração. A Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela
Lustosa Rodrigues fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra ao advogado
da beneficiária, Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804 que sustentou rebatendo
alguns pontos do relatório técnico que estão contrários aos documentos constantes dos
autos, requerendo que baixe o processo em diligência para que se atentem aos
documentos juntados. Ato contínuo, a relatora votou deferindo o pedido de
reconsideração, determinando que a área técnica analise o pedido de Revogação
Administrativa do Cancelamento, dando continuidade aos trâmites, o que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes.
Processo nº0160-001454/2000 – PORTELA & PORTELA LTDA ME. Assunto: Pedido de
Reconsideração contra indeferimento de recurso. O Conselheiro representante do Órgão:
SINDUSCON, José Edmilson Barros de Oliveira Neto fez a leitura do relatório e em
seguida foi dada a palavra ao advogado da beneficiária, Dr. Antônio de Freitas Gonçalves,

OAB/DF 13.588 que solicitou a aplicação da nova legislação de nº 7.153/2022, dando
nova oportunidade a empresa em se manter no programa. Ato contínuo, o relator votou
pelo sobrestamento do processo por 60 (sessenta) dias, considerando as novas legislações
(PL 2.889/2022 a ser votado pela CLDF e Lei nº 7.153/2022) para posterior análise da
área técnica, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº0160-001981/2000 – AMORIM E OLIVEIRA LTDA – ME. Assunto: Pedido
de Reconsideração contra o recurso que cancelou incentivo. O Conselheiro representante
do Órgão: SODF, Célio Biavati Filho fez a leitura do relatório e votou pelo
sobrestamento do processo até a votação do Projeto de Lei nº 2.889/22 na CLDF, que
trará inovações ao programa de incentivo a atividade produtiva, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.
Processo nº0160-000821/2001 – MEDICAR ENGENHARIA LTDA. Assunto:
Convalidação com revogação administrativa de cancelamento e transferência de
incentivo. O Conselheiro representante do Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel da Silva
Oliveira fez a leitura do relatório e dada a palavra ao representante da empresa, Sr. João
Marcos Martins este agradeceu o empenho da equipe da secretaria por dar continuidade
aos procedimentos, eis que aguarda por 2 décadas a efetiva resolução das pendências,
encontrando-se na expectativa de gerar mais empregos ao Distrito Federal. Em seguida, o
relator votou deferindo a Convalidação do benefício e a Revogação Administrativa do
Cancelamento da empresa, bem como a Transferência do Incentivo Econômico para
empresa CAFÉ PODIUM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP., o
que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº0370-000630/2009 – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Assunto: Retorno de diligência - Recurso contra
Cancelamento de Incentivo. A Conselheira representante do Órgão: SDE, Lohana da
Silva Miranda fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra a advogada da
beneficiária, Dra. Glenda Sousa Marques, OAB/DF 32.881 que sustentou desconhecer o
motivo de não ter sido publicada a resolução referente ao julgamento, conforme
reconhecido pela área técnica. Ato contínuo, a relatora votou pela procedência do
recurso, deferindo a manutenção do benefício à empresa incentivada, o que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes, à exceção do Conselheiro representante do
SINDUSCON, que se declarou impedido.
Processo nº0160-000805/1999 – RENATA OLIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
(SORVETERIA GLACIATTO EIRELI). Assunto: Revogação Administrativa do
Cancelamento com alteração integral do objeto social. O Conselheiro representante do Órgão:
FECOMÉRCIO, Eduardo Alves de Almeida Neto fez a leitura do relatório e em seguida foi
dada a palavra ao advogado da beneficiária, Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804
que consignou no tocante a aluguéis no imóvel, informando que a LUOS permite o aluguel de
um segundo pavimento no local incentivado, portanto, todos os requisitos do Decreto nº
41.015/2020 foram cumpridos para a revogação administrativa do cancelamento. Ato
contínuo, o relator votou por encaminhar o processo a área técnica para elaboração de relatório
técnico conclusivo quanto a análise dos requisitos de restabelecimento do benefício, que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes.
O COPEP/DF referendou as transferências de incentivos com AID’s já emitidos,
conforme previsto no artigo 17-A, § 4º do Decreto nº 41.015/2020 e autorizados pelo
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico:Processo nº0160-002834/1999
–BRISA CONSTRUÇÕES LTDA. para a empresa recebente RT SERVICE – SERVIÇO
EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI e por avocação do Presidente, conforme artigo 22, §
1º da Lei nº 3.266/2003 e artigo 22, III, § 1º da Lei nº 6.468/2019, Processo nº 0160-
001133/1990 – WRJ – ENGENHARIA DE SOLOS E MATERIAIS LTDA. para a
empresa recebente M&C ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI.
Das Alterações Contratuais: DAR CONHECIMENTO AO COPEP das alterações
contratuais das empresas beneficiárias, conforme Resolução Normativa nº 04N/2018,
artigos 1º a 3º, já aprovadas pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico
do Distrito Federal: Processo nº 0370-000672/2007 – OTO CLÍNICA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA.: Mudança na denominação
social e Processo nº 0370-000289/2010 - COFERPLAN COMÉRCIO DE FERROS
PLANALTO LTDA.: Mudança na denominação social.
Processos retirados de pauta: Processo nº0160-001971/2000 – VANESSA TINTAS
LTDA ME. Assunto: Retorno a pauta - Recurso Administrativa contra Cancelamento
incentivo. O Conselheiro representante do Órgão: FIBRA, Pedro Henrique Achcar
Verano solicitou a retirada de pauta por conflito de agendas. Processo nº0160-
000901/1994 – AUTO ELÉTRICA E REGULADORA MODELO LTDA. Assunto:
Retorno de Diligência – Recurso contra cancelamento de incentivo. O Conselheiro
representante do Órgão: CDL, Henrique de Oliveira Ferreira solicitou a retirada de pauta
para uma melhor análise.
Assuntos Gerais: O Conselheiro representante do órgão SINDUSCON solicitou que o
processo referente ao Regimento Interno do COPEP/DF fosse votado na próxima reunião
de setembro/2022, determinando o Presidente que a área técnica devolva o processo no
prazo de dez dias, para inclusão em pauta. 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 continuidade aos trabalhos.
Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o
Presidente promoveu o encerramento da 181ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às
dezesseis horas e cinquenta e um minutos.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Presidente do COPEP/DF
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