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ATA da 166ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produ�vo do Distrito Federal – COPEP/DF.

No dia quatro (04) de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às quatorze horas, em
primeira chamada e virtualmente via sistema Microso� TEAMS, após a verificação do quórum e
chamada nominal dos presentes, foi dado início a 166ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do
Programa de Apoio ao Empreendimento Produ�vo do Distrito Federal – COPEP/DF. Presidindo a
sessão o 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/SEMP,
Andressa de Paiva Pelissari, da Chefe da Assessoria Jurídico Legisla�va/SEMP, Marina Vido� Santos,
dos técnicos da Subsecretaria de Programas e Incen�vos Econômicos/SEMP Joao Guilherme Cabral,
Daniel Machado de Aguiar e José Raimundo Pereira Félix, bem como do Subsecretário da
SUPEC/SEMP Allan Lucena e os seguintes Conselheiros e Conselheiras: MARIANNE FERNANDES
HONÓRIO DE OLIVEIRA (SEMP), LUDMILA DE CARVALHO MENEZES (CACI), LUCAS LIMA RIBEIRO
(SECTI), ELIZEU ELIEL OLIVEIRA (TERRACAP), MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA (SEDUH), ISOLDA ARAUJO
NOGUEIRA (SODF), DEMERVAL RODRIGUES MEDEIROS (FAMPE), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
(FECOMERCIO), FERNANDO CESAR DA SILVA (SEBRAE), SICÍLIA BARBOSA DE ALENCAR (CDL), GABRIELA
LUSTOSA (FENATAC) e FABIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES (FAMICRO). No curso da reunião
adentrou o conselheiro JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (SINDUSCON). Presente ainda os
advogados Dr. Pablo Nunes Oliveira, OAB/DF 57.804, Dra. Glenda Sousa Marques, OAB/DF 32.881 e
Dr. Ádamo Machado de Oliveira, OAB/DF 38.027. Processos Deliberados: Processo
nº. 160.001.983/2000 ESTÁTICA ESTRUTURAS E ESQUADRIAS (KOK PIT CALÇADOS). Assunto: Retorno
de Diligência - Vistoria - Mudança de A�vidade. A Conselheira representante da CACI, Ludmila de
Carvalho Menezes encaminhou voto pela concessão de até 30 (trinta dias) de prazo para que a
interessada apresente a documentação faltante, com a ressalva de que, se a no�ficação ocorrer
durante período de "lockdown", decretado pelo Governador do Distrito Federal, para enfrentamento
de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, que este prazo seja suspenso no período
compreendido entre o seu início até o fim da restrição decretada, voltando a correr após a revogação
ou o fim do período de restrição previsto no respec�vo Decreto. Dada a palavra ao advogado da
interessada, Dr. Pablo Nunes Oliveira, OAB/DF 57.804 para sustentação oral regimentar, este apenas
agradeceu ao empenho e sensibilidade da relatora em relação a atual situação vivenciada por todos.
Após tais ponderações, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo
nº. 160.000.446/2001. IMPREFORMA IMPERMEABILIZAÇÕES E REFORMAS LTD ME. Assunto: Recurso
contra o Cancelamento do Incen�vo. O Conselheiro representante do SECTI, Lucas Lima Ribeiro
encaminhou voto, solicitando no�ficação da interessada para tomar conhecimento do Relatório
Técnico nº 48079978/SEI, podendo se manifestar nos autos por escrito sobre o referido relatório, no
prazo de 15 (quinze) dias, respeitando o "lockdown" para suspender os prazos enquanto este vigorar,
informando que será feita a complementação do voto em sua parte final, e após, em havendo
manifestação da parte interessada, que as razões apresentadas sejam novamente analisadas pela área
técnica competente, e após isso, os autos sejam novamente devolvidos a esta relatoria para análise
das razões recursais. Dada a palavra a advogada da interessada, Dra. Glenda Sousa Marques, OAB/DF
32.881 para sustentação oral regimentar, essa apenas agradeceu. Após tais ponderações, o voto foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 160.001.691/2001. MARLON VIEIRA DE
SOUZA (GÁS) Assunto: Retorno de diligência - Vistoria – Cancelamento de incen�vo (Empresa



fechada). A Conselheira representante da CDL, Sicília Barbosa de Alencar encaminhou voto pelo
cancelamento do incen�vo concedido a empresa ora beneficiária por ausência de a�vidades
comerciais no local. Antes da votação, a chefe da AJL, Dra. Marina Vido� fez esclarecimentos sobre os
prazos prorrogados da Lei nº 6.468/2019, conforme Resolução Norma�va nº 01/2021 do COPEP. Após,
colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo
nº. 160.001.467/2001. JK ARMARINHIO E PAPELARIA LTDA. Assunto: Retorno de Diligência – Pedido
de Vistoria - Recurso contra Cancelamento de Incen�vo. O Conselheiro representante da TERRACAP,
Elizeu Eliel Oliveira encaminhou voto solicitando diligência junto à TERRACAP, para verificar e levantar
os débitos alusivos às taxas de ocupação do imóvel, para melhor análise e deliberação. Dada a palavra
a advogada da interessada, Dra. Glenda Sousa Marques, OAB/DF 32.881 para sustentação oral
regimentar, essa não se manifestou, tendo o voto sido aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº. 160.001.035/1999. FARIA & LEITE LTDA. Assunto: Pedido de reconsideração
contra Cancelamento de Incen�vo. O Conselheiro representante da FECOMÉRCIO, Chris�an Tadeu de
Souza Santos encaminhou voto que foi lido pelo Conselheiro suplente Eduardo Alves de Almeida Neto
solicitando retorno dos autos à SUPEC para análise e emissão de parecer técnico quanto ao pedido de
reconsideração feito pela interessada, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo
nº. 160-001.018/2001. PRAIAMAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Assunto: Retorno
de Diligência – Recurso contra Cancelamento de Incen�vo. A Conselheira representante da FENATAC,
Gabriela Lustosa Rodrigues encaminhou voto solicitando a no�ficação da beneficiada em 30 dias para
que tome conhecimento da decisão da TERRACAP (Despacho - TERRACAP/PRESI/DIRAF/GEARI –
45077635 – SEI), devendo cumprir integralmente as exigências de regularidade para a permanência
no Programa a contar da data da no�ficação, suspendendo esse prazo em caso de lockdown, que será
re�ficado neste ponto. Dada a palavra ao advogado da interessada, Dr. Pablo Nunes Oliveira, OAB/DF
57.804 para sustentação oral regimentar, este informou que aguarda manifestação da TERRACAP
sobre a apresentação de nada consta, solicitando o encaminhamento do processo para escrituração,
conforme pedido anteriormente feito. Retornando a relatora, esta solicitou que a empresa junte os
documentos mencionados e que o processo retorne a sua relatoria, informando que re�ficará o seu
voto neste ponto, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processos re�rados de pauta:
Processo nº. 160.002.026/2001. MIGUEL ANGELO QUEIROZ LIMEIRA ME. Assunto: Retorno a pauta –
Pedido de Migração para o Desenvolve. O Conselheiro representante do SETRAB, Thales Mendes
Ferreira solicitou a re�rada de pauta do processo, encaminhando jus�fica�va pela impossibilidade de
par�cipar da reunião do conselho em razão de estar par�cipando na mesma data e horário do Fórum
Nacional de Secretários de Trabalho, juntamente com o conselheiro suplente. Processo
nº. 160.001.939/2000. B & M SUCOS LTDA – ME (MC LOCAÇÕES DE MESAS LTDA). Assunto: Retorno
de diligência – Indeferimento do PVTEF – Empresa não comprovou a viabilidade. O Conselheiro
representante da TERRACAP, Elizeu Eliel Oliveira informou que o processo deve ser deliberado pela
Câmara Setorial do Comércio, Indústria e Agricultura, o que ocasionou a re�rada de pauta. Processo
nº. 160.001.643/2000, CONTÁBIL CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. Assunto: Cancelamento de
incen�vo – Pedido de revisão administra�va. O Conselheiro representante da FIBRA, Pedro Henrique
Achcar Verano, através do Sr. Diones requereu a re�rada do processo da pauta, pela impossibilidade
de relatá-lo. Assuntos Gerais: Não houve outros assuntos. Encerramento: Nada mais a deliberar, após
a leitura e aprovação da presente Ata, o Presidente promoveu o encerramento da 166ª Reunião
Ordinária do COPEP/DF, quinze horas e vinte minutos.

MAURO ROBERTO DA MATA

Secretário de Estado de Empreendedorismo

Presidente do COPEP/DF
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conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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