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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA
– COPEP/DF.

No dia dois  (02) de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021), as dez horas e trinta
minutos, virtualmente via sistema Microso� Teams, foi dado início a 6ª Reunião Ordinária da Câmara
Setorial do Comércio, Indústria e Agricultura do COPEP/DF. Presidindo a sessão o senhor Secretário de
Estado de Empreendedorismo do DF e Presidente do COPEP/DF, Mauro Roberto da Mata, contando
com as par�cipações da Chefe da Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC/SEMP, Andressa de Paiva
Pelissari, e da Chefe da Assessoria Jurídico Legisla�va - AJL/SEMP, Marina Vido� Santos, e os
seguintes Conselheiro membros: RENNYKER MENDES VIEIRA (SEMP/DF), JOÃO PEDRO PINHEIRO
GURGULINO DE SOUZA (SECTI/DF), DENISE MARA GUARIEIRO E CARVALHO (SEDUH), ISOLDA ARAUJO
LUSTOSA CUNHA NOGUEIRA (SODF), RITA DE CÁSSIA BARROS GUIA PORTELA (CACI/DF), ELIZEU ELIEL
DA SILVA OLIVEIRA (TERRACAP), DANIELA CRISTINA FÉLIX PEREIRA (BRB), FRANCISCO CAMELO DE
FARIAS (FAMPE/DF), DIONES ALVES CERQUEIRA (FIBRA/DF), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
(FECOMÉRCIO/DF), LEONARDO ZIMMER NASCIMENTO (SEBRAE/DF), SICILIA BARBOSA DE ALENCAR
(CDL), JORGE MAURO BARJA ARTEIRO (SINDUSCON), CARLOS GOMES DE PAULA JUNIOR (FAMICRO) e
GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC). Presente, ainda, o sr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF nº
57.804, procurador da empresa RAP COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, autos nº. 160.000.194/1998, que
u�lizou-se da sustentação oral pelo período regimental. No curso na reunião, às onze horas e doze
minutos, o Presidente do COPEP/DF, o sr. Mauro Roberto da Mata, precisou se ausentar, indicando
como subs�tuto para dar con�nuidade aos trabalhos do dia, o Chefe de Gabinete da SEMP/DF, o sr.
Amaury Silva de Santana. Processos Deliberados: Processo nº. 370.000.062/2013 – SALGADO
MINEIRO ALIMENTOS LTDA. Assunto: Análise da solicitação de alteração contratual com ampliação do
Obje�vo Social, alteração do Quadro Societário e da Denominação Social da beneficiária. A
Conselheira representante da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal, Isolda Araújo Lustosa
Cunha Nogueira, votou pelo deferimento das alterações contratuais da empresa, o que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 370.000.089/2011 – ADE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
EPP. Assunto: Sobrestamento de prazos. O conselheiro representante da SECTI, João Pedro Pinheiro G.
de Souza, encaminhou voto pelo deferimento do sobrestamento de todos os prazos e condições do
Contrato, inclusive das taxas de ocupação, por 607 (seiscentos e sete) dias a contar de 04/11/2014,
data de assinatura do Contrato de Concessão, o que foi foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº. 160.000.194/1998 – RAP COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. Assunto:
Enquadramento no parágrafo 3º do Ar�go 25 da Lei nº 3.196 de 2003. A Conselheira representante da
Casa Civil, Rita de Cássia Barros Guia Portela, encaminhou voto pelo deferimento do enquadramento
da empresa no parágrafo 3º do Ar�go 25 da Lei nº 3.196/2003, estabelecendo como termo inicial para
a contagem do quinquênio a data em que a empresa comprovou efe�vamente seu funcionamento e
geração de empregos, qual seja, setembro de 2016, enfa�zando que o interessado deverá apresentar
os documentos rela�vos ao cumprimento do Art. 25 da Lei 3.196/2003, referente ao período de
10/2016 a 09/2021, comprovando o cumprimento das metas de geração de empregos e as cer�dões
de regularidade em conformidade com a Portaria nº 32/2018 de 12 de julho de 2018.
Após sustentação oral pelo procurador da empresa, o sr. Pablo Nunes de Oliveira, a conselheira
entendeu pela re�ficação de seu voto, decidindo por baixar o processo em diligência para a
Subsecretaria de Programas e Incen�vos Econômicos – SUPEC/SEMP. Colocada a matéria em votação,
os conselheiros, de forma unânime, foram favoráveis à re�ficação. A conselheira foi cien�ficada da



necessidade de juntada do voto re�ficado no processo respec�vo, segundo o procedimento regular
junto à Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC/SEMP, no prazo de 7 dias úteis. Processo nº
370.000.837/2010 - DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA. Assunto: Alteração Contratual e
enquadramento no parágrafo 3º do Ar�go 25 da Lei nº 3.196 de 2003. O Conselheiro representante da
FIBRA, Diones Alves Cerqueira, encaminhou voto pelo deferimento das alterações contratuais trazidas
pela empresa, bem como pelo deferimento do enquadramento da empresa no parágrafo 3º do Ar�go
25 da Lei nº 3.196/2003, estabelecendo como termo inicial para a contagem do quinquênio a data em
que a empresa comprovou efe�vamente seu funcionamento e geração de empregos, qual seja,
janeiro de 2016. O presidente ques�onou se havia interesse em sustentação oral e, não tendo havido
manifestação, foi aberta a votação. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº 160.001.284/2000 - FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX AUTO MECÂNICA ME. Assunto:
Ampliação de área e emissão de AID. A Conselheira representante da FENATAC, Gabriela Lustosa
Rodrigues, encaminhou voto pelo deferimento de ampliação da área em 106%, com aprovação de
emissão do AID - Atestado de Implantação Defini�vo, sem desconto sobre o valor do terreno, o que foi
foi aprovado por unanimidade pelos presentes. O presidente subs�tuto ques�onou se havia interesse
em sustentação oral e, não tendo havido manifestação, foi aberta a votação. O voto da relatora foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 370.000.272/2013 – TOYOBENS
MULTIMARCAS MECÂNICA LTDA. ME Assunto: Análise do PVTEF. O Conselheiro representante do
SINDUSCON, Jorge Mauro Barja Arteiro, encaminhou voto pelo deferimento do Projeto de Viabilidade
apresentado pela empresa, condicionado à apresentação dos seguintes documentos: - Cer�dão de
Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – CRF-FGTS; e Cer�dão Nega�va ou Posi�va
com efeito de Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União – RFB
referente à empresa (abrangendo, inclusive, as contribuições sociais) e aos sócios-administradores. O
presidente subs�tuto ques�onou se havia interesse em sustentação oral e, não tendo havido
manifestação, foi aberta a votação. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº. 160.000.443/2005 – JL WEGA REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA. Assunto:
Cancelamento de incen�vo econômico. O Conselheiro representante da TERRACAP, Elizeu Eliel
Oliveira, encaminhou voto pela desconsideração dos termos do Parecer Técnico nº 50/2019 e a
con�nuidade do rito processual, com vistas à futura implantação da empresa, caso sejam cumpridos e
preenchidos, na época oportuna, os demais requisitos e documentação previstos na legislação.
Considerando, ainda, que a incen�vada sanou o mo�vo pelo qual foi proposto o cancelamento. O
presidente subs�tuto ques�onou se havia interesse em sustentação oral e, não tendo havido
manifestação, foi aberta a votação. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº. 370.000.186/2008 – PJ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ME Assunto: Instalação de empresa matriz. A Conselheira representante da CDL, Sicília Barbosa
Alencar, encaminhou voto pela autorização de instalação da empresa Matriz e da empresa LJ
Comércio de Ar�gos e Papelaria LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.702.365/0001-29 no imóvel
incen�vado. O presidente subs�tuto ques�onou se havia interesse em sustentação oral e, não tendo
havido manifestação, foi aberta a votação. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo Re�rado de Pauta: Processo nº. 160.000.320/2005 – MONTEPEDRA
MARMORARIA E MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. Assunto: Enquadramento no parágrafo 3º do Ar�go 25
da Lei nº 3.196 de 2003. O Conselheiro representante do SEBRAE, Leonardo Zimmer Nascimento,
requereu a re�rada de pauta, o que foi atendido pelo presidente subs�tuto. Assuntos Gerais: Não
houve. Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o Presidente
subs�tuto promoveu o encerramento da 6ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial do Comércio,
Indústria e Agricultura do COPEP/DF, às onze horas e quarenta e cinco minutos. 

MAURO ROBERTO DA MATA

Secretário de Estado de Empreendedorismo

Presidente do COPEP/DF
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