
auxiliada pelo assessor João Victor Alves de Moura Carvalho e os seguintes Conselheiros e
Conselheiras membros: RENNYKER MENDES VIEIRA (SDE/DF), LAYS MARINA
LIMA LEAL (CACI/DF), ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA (TERRACAP),
KAMILA RIBEIRO DE ASEVEDO (SECTI), JORGE MAURO BARJA ARTEIRO
(SINDUSCON), GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC), HENRIQUE DE
OLIVEIRA FERREIRA (CDL/DF), CÉLIO BIAVATI FILHO (SODF), EDUARDO
ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMÉRCIO), GRACO MELO SANTOS (SEDUH),
DIONES ALVES CERQUEIRA (FIBRA), IVAN ALVES DOS SANTOS (SETRAB) e
VANILDO DE JESEUS GONÇALVES (FAMICRO). Presente ainda o advogado Dr. Pablo
Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.804 e os representantes das empresas: BRASÍLIA GASES
MEDICINAIS (Vitória de Souza Costa – CPF nº 049. ***.***-05) e SOL MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO (Cynara Valéria Bueno da Silva – CPF nº 003. ***.***-54)

Processos deliberados: Processo nº 0160-000525/1992 – SOL MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. Assunto: Retorno de diligência - Convalidação. A Conselheira
representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues apresentou o relatório e
em seguida foi dada a palavra a representante da empresa, Sra. Cynara Valéria Bueno da
Silva – CPF nº 003. ***.***-54, que informou ter tido um equívoco na contabilidade da
empresa e que já apresentou nova documentação. Ato contínuo, a conselheira relatora
informou que não teve conhecimento destes documentos informados e em seguida votou
pelo indeferimento do pedido de convalidação por ausência de documentos exigidos
legalmente, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Processo nº 00370-00003371/2022-77 – JZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME.
Assunto: Análise de PVS – DESENVOLVE/DF. O Conselheiro representante do Órgão:
FECOMÉRCIO, Eduardo Alves de Almeida Neto apresentou o relatório e em seguida
votou deferindo prazo de 30 (trinta) dias para que a interessada apresente a documentação
faltante para análise do pleito, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0370-000232/2012 – SUPERMERCADO ELIENAY LTDA – ME. Assunto:
Retorno de diligência – Transferência de incentivo. O Conselheiro representante do
Órgão: CDL, Henrique de Oliveira Ferreira apresentou o relatório a após votou
indeferindo o pedido de transferência de incentivo, por falta de documentos hábeis, o que
foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 00370-00003373/2022-66 – ROSA & FLOR CONFECÇÕES LTDA.
Assunto: Análise de PVS – DESENVOLVE/DF. A Conselheira representante do Órgão:
SECTI, Kamila Ribeiro de Asevedo apresentou o relatório e votou deferindo a concessão
do benefício no âmbito do programa Desenvolve/DF, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-002273/2001 – MACIANO MUNIZ MARTINS – EPP. Assunto:
Convalidação – Alteração contratual. O Conselheiro representante do Órgão: FAMICRO,
Vanildo de Jesus Gonçalves apresentou o relatório e votou acatando o relatório técnico e
aprovando a convalidação do benefício e as alterações contratuais feitas pela empresa, o
que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-001035/1999 – FARIA & LEITE LTDA - EPP. Assunto: Migração
com Revogação Administrativa de Cancelamento. O Conselheiro representante do
Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel da Silva Oliveira apresentou o relatório e em seguida
foi dada a palavra ao advogado da incentivada, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF
57.804 pelo prazo regimental, que apenas informou que irá ouvir o voto do relator. Após,
o relator votou deferindo a Migração com a Revogação Administrativa de Cancelamento
e aprovando ainda as alterações contratuais realizadas pela beneficiada, o que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processos retirados de pauta: Processo nº 00370-00001185/2022-01 – BRASÍLIA
GASES MEDICINAIS EIRELI. Assunto: Retorno de diligência – Análise de PVS –
DESENVOLVE/DF. O Conselheiro representante do Órgão: SEBRAE, Leonardo
Zimmer Nascimento solicitou a retirada de pauta do processo, por conflito de agendas.
Processo nº 04025-00002456/2021-10 – TREEH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS - LTDA. Assunto: Retorno de Diligência - Análise de PVS –
DESENVOLVE/DF e Processo nº 0160-000145/2004 – GLOBALMIX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. Assunto: Sobrestamento de
prazos. O Conselheiro representante do Órgão: CLDF, Bruno Gibson Ferraz solicitou a
retirada de pauta de ambos os processos, para uma melhor análise.
Assuntos Gerais: Comunicar aos Conselheiros e Conselheiras que após a leitura e
aprovação da Ata, providenciem de imediato a assinatura, para que a assessoria
(AOC/SDE) possa dar continuidade aos trabalhos.
Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o
Presidente promoveu o encerramento da 23ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial do
Comércio, Industria e Agricultura do COPEP/DF, às quinze horas e dez minutos.

ALVIMAR MARQUES CAMACAM
Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Presidente substituto do COPEP/DF

CÂMARA SETORIAL DE SERVIÇOS, TURISMO,
HOSPITALIDADE, TECNOLOGIA E LOGÍSTICA

 

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DE SERVIÇOS,

TURISMO, HOSPITALIDADE, TECNOLOGIA E LOGÍSTICA – COPEP/DF

No dia dez (10) de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze horas e

trinta minutos em segunda chamada e virtualmente via sistema Microsoft Teams, foi dado

início à 19ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços, Turismo, Hospitalidade,

Tecnologia e Logística - COPEP/DF. Presidindo a sessão o Secretário de

Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Presidente do
COPEP/DF, Sr. Jesuíno de Jesus Pereira Lemes e contando com as participações da
Chefe da Assessoria de Órgãos Colegiados – AOC/SDE, Andressa de Paiva Pelissari,
auxiliada pelos assessores Michelly Rejanne Serafim Sanches e João Victor Alves de
Moura Carvalho e os seguintes Conselheiros e Conselheiras membros: LOHANA DA
SILVA MIRANDA (SDE/DF), CÉLIO BIAVATI FILHO (SODF), ANDRÉ LUIS
SCHIMMELPFENG CHAVES (CACI), ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA
(TERRACAP), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMÉRCIO/DF),
HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL/DF), JOSÉ PIMENTA MACHADO
(FAMPE), GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC/DF), JANAÍNA
RODRIGUES DE SOUZA (CLDF) e DIONES ALVES CERQUEIRA (FIBRA).
Presente ainda o advogado: Dr. Antônio de Freitas Gonçalves – OAB/DF 13.588 e o
representante da empresa: Sr. Brendo Henrique Matias dos Santos, RG nº 3. ***.881 –
SSP/DF (Orsano Ambientes Planejados).

Processos Deliberados:Processo nº 00370-00001901/2021-61– ORSANO
AMBIENTES PLANEJADOS LTDA. Assunto: Retorno a pauta - Retorno de
diligência - Análise de PVS - Desenvolve/DF. O Conselheiro representante do Órgão:
FIBRA, Diones Cerqueira fez a leitura do relatório e em seguida foi dada a palavra ao
representante da empresa, Sr. Brendo Henrique Matias dos Santos, RG nº 3. ***.881 –
SSP/DF, que informou através de sua secretária ter encaminhado toda a documentação
solicitada via email e que a empresa tem crescido, necessitando de um novo local para
expansão. Ato contínuo, o relator votou por baixar o processo em diligência para que a
área técnica confirme se foi protocolada documentação pela empresa, pelo prazo de 30
(trinta) dias, ficando o representante de comparecer à SDE para trazer os e-mails que
confirmem o envio, para retomada dos procedimentos, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.

Processo nº 0370-000136/2010 – DESCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA. Assunto: Retorno de diligência – Análise de PVTEF. A Conselheira
representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues fez a leitura do
relatório e votou pelo deferimento do PVTEF da empresa, o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes.
Processo nº 00370-00000018/2022-35 – PG SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR
EIRELI. Assunto: Retorno de diligência - Análise de PVS – Desenvolve/DF. A
Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues fez a
leitura do relatório e votou pelo indeferimento da concessão de benefício no âmbito do
programa Desenvolve/DF, em razão da falta de documentos hábeis, que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-000200/2006 – ALIANÇA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA.
Assunto: Retorno de Diligência – Transferência de incentivo. A Conselheira
representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues fez a leitura do
relatório e votou deferindo a transferência de incentivo econômico da beneficiada para
a empresa recebente PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIODRA DE
COSMÉTICOS EIRELI, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 00370-00000014/2022-57 – DESENTUPIDORA ABREU LTDA EPP.
Assunto: Retorno de diligência - Análise de PVS - Desenvolve/DF. A Conselheira
representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues fez a leitura do
relatório e votou deferindo a concessão do benefício no âmbito do programa
Desenvolve/DF, ficando a Resolução do COPEP/DF condicionada a apresentação de
documento referente a metas de emprego (a gerar e total a manter), o que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0160-001383/2000 – WANDERLEY ALVES DE MORAIS - ME.
Assunto: Transferência na condição de beneficiária para o DESENVOLVE/DF. O
Conselheiro representante do Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel da Silva Oliveira
solicitou que a leitura do relatório fosse feita pela assessoria e após foi dada a palavra
ao advogado da beneficiária, Dr. Antonio de Freitas Gonçalves – OAB/DF 13.588 que
fez uso do prazo regimental e sustentou informando que fez pedido de retirada de
pauta, haja vista que a beneficiária possui os requisitos para continuar no programa
PRO/DF e se equivocou quanto ao pedido de mudança na condição do benefício,
rogando pela retirada de pauta para retificar o pedido. Ato contínuo, o relator votou
por baixar o processo em diligência para intimar a empresa a apresentar documentação
e pedidos pertinentes, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo nº 0370-000079/2009 – ALÔ BRASÍLIA COMUNICAÇÕES LTDA. Assunto:
Redução de metas de emprego. O Conselheiro representante do Órgão: CACI, André Luis
Shimmelpfeng Chaves fez a leitura do relatório e votou deferindo a redução das metas de
emprego em 30%, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo retirado de pauta: Processo nº 04025-00001293/2021-58 – KHRISLEY
MAGALHÃES FREIRE. Assunto: Análise de PVS- Desenvolve/DF. O Conselheiro
representante do Órgão: SEBRAE, Carlos Cardoso de Souza solicitou a retirada de
pauta em razão de conflito de agendas dos conselheiros.
Assuntos Gerais: Ao final, comunicou-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 continuidade aos trabalhos.
Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o
Presidente promoveu o encerramento da 19ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de
Serviços, Turismo, Hospitalidade, Tecnologia e Logística – COPEP/DF, às quinze
horas e vinte e seis minutos.

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Presidente do COPEP/DF
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