
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria de Órgãos Colegiados

 

ATA

 

ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF.

No dia oito (08) de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às quatorze horas e dez minutos,
em primeira chamada e virtualmente via sistema Microso� TEAMS, após a verificação do quórum e
chamada nominal dos presentes, foi dado início a 167ª 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, Amós Ba�sta
de Souza, 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,
Arlete Alves Xavier, Diretora da DAABE/SUPEC/SEMP e os seguintes Conselheiros e Conselheiras:
MARIANNE FERNANDES HONÓRIO DE OLIVEIRA, DANIEL BEZERRA (CLDF), LUDMILA DE CARVALHO
MENEZES (CACI), LUCAS LIMA RIBEIRO (SECTI), ELIZEU ELIEL DE OLIVEIRA (TERRACAP), GISELLE MOLL
MASCARENHAS (SEDUH), ISOLDA ARAUJO LUSTOSA CUNHA NOGUEIRA (SODF), THALES MENDES
FERREIRA (SETRAB), JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (SINDUSCON), DEMERVAL
RODRIGUES MEDEIROS (FAMPE), PEDRO HENRIQUE ACHCAR VERANO (FIBRA), EDUARDO ALVES DE
ALMEIDA NETO (FECOMERCIO), FERNANDO CESAR DA SILVA (SEBRAE), HENRIQUE DE OLIVEIRA
FERREIRA (CDL), e GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC). Presente ainda os advogados Dr. Carlos
Eron Moreira Mendonça - OAB/DF 60.828, Dr. Pablo Nunes de Oliveira - OAB/DF 57.804, Dr. Ádamo
Machado de Oliveira - OAB/DF 38.027 e Dr. José Raimundo de Carvalho, OAB/DF
10.502. Processo re�rado de pauta: Processo nº. 160.002.856/2000 – AVICULTURA
SAMAMBAIA. Assunto: Pedido de reconsideração – cancelamento de incen�vo. A Conselheira
representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues solicitou a re�rada de pauta do
processo, para uma melhor análise. Processos Deliberados: Processo nº. 370.000.713/2010 – MARIA
DE ZULEIDE DE QUEIROZ ME. Assunto: Recurso contra cancelamento de incen�vo (imóvel vago). O
Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro, encaminhou voto pela suspensão do
processo por 06 (seis) meses, a fim de aguardar a análise do pedido de expedição de Alvará de
Construção, devendo ser no�ficada a beneficiária de que, caso o Alvará seja concedido antes desse
prazo, deverá comunicar o fato a este COPEP. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses sem que novos
documentos sejam anexados aos autos, que seja in�mada a recorrente para que no prazo de 15 dias
úteis, informe o andamento atualizado do pedido de Expedição de Alvará de Construção, e que após o
transcurso do referido prazo, o processo seja devolvido a este COPEP para reanálise. Caso os prazos
acima terminem ou iniciem em período em que esteja vigente qualquer medida administra�va ou
judicial decretando o Lockdown no âmbito do Distrito Federal, que os prazos fiquem suspensos pelo
mesmo período em que durar a medida extraordinária. Solicitou-se ainda que seja observada pela
área técnica os conflitos de CNPJ's existentes no processo, tendo o Conselheiro relator incluído o CNPJ
correto. Antes da votação, foi dada a palavra a interessada Maria de Zuleide, que fez considerações
jus�ficando a demora em ter o Alvará de Construção. Após, foi colocado em votação o voto do
Relator, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 160.000.608/2006 –
VERSACE MEDICAL MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Assunto: Recurso – revisão
de desconto de 80% - re�ficação de AID – prorrogação de prazos. O Conselheiro representante
do Órgão: FECOMÉRCIO, Eduardo Alves de Almeida Neto encaminhou voto pelo DEFERIMENTO da
re�ficação do AID PRO/DF II nº 033/2016, emi�do em 27/10/2016, com desconto de 80% sobre o
valor do terreno, bem como a revisão da cláusula sé�ma do Contrato de CCDRU-compra. Antes da



votação, foi dada a palavra ao advogado da interessada, Dr. Carlos Eron Moreira Mendonça - OAB/DF
60.828 e ao beneficiado que se encontrava presente, Sr. Raul Bacelar, para sustentação oral pelo prazo
regimental, tendo o causídico agradecido a condução dos trabalhos e reafirmando o deferimento do
voto do relator, e o empresário aproveitou para agradecer o reconhecimento do seu trabalho, depois
de 15 anos de processo, se comprometendo em manter a geração de emprego e renda. Após,
retornou a palavra ao Relator, que acrescentou o ar�go 42 da Lei nº 6.468/2019 em seu voto, que
após, foi colocado em votação o voto do Relator, o que foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº. 370.000.112/2012 – COMANDO AUTO PEÇAS LTDA. Assunto: Recurso
administra�vo para desconto sobre o valor do terreno. A Conselheira representante
do Órgão:  SEMP, Marianne Fernandes Honório de Oliveira encaminhou voto solicitando
diligência/esclarecimentos junto à AJL/SEMP, conforme consta detalhadamente de seu voto. Antes da
votação, o advogado da empresa, Dr. José Raimundo de Carvalho, OAB/DF 10.502 se manifestou sem
objeção do encaminhamento do processo à AJL/SEMP. O Conselheiro José Edmilson Barros de Oliveira
Neto (SINDUSCON) pediu a palavra, sugerindo que relato dos conselheiros seja mais suscinto,
posteriormente o Conselheiro Lucas Lima Ribeiro (SECTI) e Conselheira Giselle Moll Mascarenhas
(SEDUH) também fizeram uso da palavra, ambos elogiando o parecer da Conselheira relatora,
parabenizando a sensibilidade em sua narra�va. Após, colocado em votação, o voto foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. 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 Órgão: SETRAB, Thales Mendes Ferreira encaminhou voto pelo DEFERIMENTO do pedido de
revogação administra�va de cancelamento e da ADMISSIBILIDADE do pedido de Migração ao Pro/DF
II, a fim de possibilitar a apresentação de um Projeto de Viabilidade Simplificado - PVS, nos termos do
ar�go 11, § 1º, da Lei nº 6.468/2019. Antes da votação, o representante da empresa fez uso da
palavra, elogiando a oportunidade que a empresa tem �do dentro deste atual governo. Após, o voto
foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 160.001.643/2000 – CONTÁBIL
CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. Assunto: Cancelamento de incen�vo – recurso de revisão
administra�va. O Conselheiro representante do Órgão: FIBRA, Pedro Henrique Achcar
Verano encaminhou voto por baixar o processo em diligência à SUPEC, porém, antes da votação, foi
dada a palavra ao advogado da interessada, Dr. Ádamo Machado de Oliveira - OAB/DF 38.027 para
sustentação oral pelo prazo regimental, que informou que seu pedido faz referência revisão
administra�va e não revogação administra�va de cancelamento, solicitando que fosse feita vistoria no
imóvel incen�vado. Após, o conselheiro relator solicitou a re�rada de pauta para reanálise,
requerendo que o processo seja encaminhado a área técnica para que seja feita vistoria no imóvel,
bem como essa área técnica se manifeste quanto aos pedidos constantes do processo e somente após
retorne para apresentação do novo voto. Durante a discussão, a Chefe da AJL/SEMP fez intervenção
esclarecendo as diferenças entre a revogação de cancelamento e revisão administra�va e
impossibilidade de delegação da decisão sobre recursos administra�vos. Foi colocado em votação o
voto do Relator, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 160.001.909/2001
– TECPAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA. Assunto: Retorno de diligência – Recurso contra
indeferimento do PVTEF. A Conselheira representante do Órgão: CACI, Ludmila de Carvalho
Menezes encaminhou voto pela realização de vistoria no imóvel, bem como concessão de prazo de 30
(trinta) dias corridos para que a empresa apresente toda a documentação exigida para a regularização
de sua situação, jus�fique os mo�vos do atraso, assim como, se manifeste sobre seu interesse em
migrar para outro programa, dentro das possibilidades constantes na Lei nº 6.468/2019, para
posteriormente analisar o pedido de reconsideração da decisão que cancelou o incen�vo, ponderando
sobre a suspensão dos prazos em caso de “lockdown”. Após o voto o Conselheiro Lucas Lima Ribeiro
(SECTI) elogiou o voto da Conselheira, parabenizando pela oportunidade dada a empresa para se
regularizar. Após, colocando em votação, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo
nº. 160.001.786/2000 – MERCADINHO ARNIQUEIRA LTDA (ALVORADA ENGENHARIA) Assunto:
Alteração do objeto social e autorização para instalação da empresa ENGELTECH EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES. O Conselheiro representante do Órgão:  CLDF, Daniel Bezerra encaminhou
voto pela Admissibilidade das alterações contratuais quanto a denominação e objeto social,
DEFERINDO ainda a instalação da empresa ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES



EPP, inscrita no CNPJ nº 07.612.398/000-1-66 no lote incen�vado, de acordo com o disposto no Art.
25 da Lei nº 6.468/2019. Antes da votação, foi dada a palavra ao advogado da interessada, Dr. Pablo
Nunes de Oliveira - OAB/DF 57.804 para sustentação oral pelo prazo regimental, que apenas
agradeceu os trabalhos desenvolvidos por este Conselho. Foi colocado em votação o voto do Relator,
o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Assuntos Gerais: O Conselheiro Demerval
Rodrigues Medeiros (FAMPE) e o Conselheiro Lucas Lima Ribeiro (SECTI) deram as boas-vindas ao
Secretário Presidente e teceram elogios a equipe da AOC e Assessoria Jurídica. Encerramento: Nada
mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente Ata, o Presidente promoveu o encerramento
da 167ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às dezesseis horas e onze minutos.

 

AMÓS BATISTA DE SOUZA

Presidente do COPEP/DF

Secretário de Estado de Empreendedorismo do DF
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