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ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – COPEP/DF.

No dia seis (06) de maio (05) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às quatorze horas e vinte minutos
em segunda chamada e virtualmente via sistema Microso� TEAMS, após a verificação do quórum e
chamada nominal dos presentes, foi dado início a 168ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do
Programa de Apoio ao Empreendimento Produ�vo do Distrito Federal – COPEP/DF. Presidindo a
sessão o senhor Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Empreendedorismo do DF, Sr. Amaury
Silva de Santana, em subs�tuição ao Presidente do COPEP/DF (Portaria nº 21/2021 – SEMP), que
encontra-se afastado em razão de ter contraído COVID-19, 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, e os seguintes Conselheiros e Conselheiras: MARIANNE
FERNANDES HONÓRIO DE OLIVEIRA (SEMP), DANIEL BEZERRA (CLDF), CARLOS MARCELLO GRANJA DE
ALBUQUERQUE (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), PEDRO
HENRIQUE ACHCAR VERANO (FIBRA), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMERCIO), FABIO DE
ALBUQUERQUE RODRIGUES (FAMICRO) e GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC). Presente ainda
os advogados: Dr. Antônio de Freitas Gonçalves - OAB/DF 13.588 e Dr. Pablo Nunes de Oliveira -
OAB/DF 57.804, além da representante da empresa: Sra. Ma�lde de Fá�ma R. Cunha Paula (Edvaldo
Rodrigues Sales ME.) Processo re�rado de pauta: Processo nº. 160.000.183/2004 – VALE DO IPÊ
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Assunto: Retorno a pauta – processo suspenso – recurso contra
cancelamento de incen�vo. A Conselheira representante do Órgão: SEMP, Marianne Fernandes
Honório de Oliveira solicitou a re�rada de pauta do processo, para uma melhor análise, o que foi
deferido pelo Presidente. Fica registrado em ata que os advogados da interessada, Dr. Pablo Nunes de
Oliveira – OAB/DF 57.804 e Dra. Glenda Souza Marques – OAB/DF 32.881 não representam mais a
empresa, informando inclusive que já renunciaram no processo. Processos Deliberados: Processo nº
160.002.960/1999 – LA ROMANA PIZZARIA LTDA. Assunto: Revisão administra�va – Pedido de revisão
de desconto – Re�ficação de AID. O Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro,
encaminhou voto pela admissibilidade inicial da presente Revisão Administra�va e, por consequência,
pela baixa dos autos em diligência para que a área técnica faça a análise do mérito do pedido em nota
técnica e posterior retorno a esta Relatoria. Antes da votação, foi dada a palavra ao advogado da
interessada, Dr. Antônio de Freitas Gonçalves – OAB/DF 13.588 para sustentação oral pelo prazo
regimental, tendo o causídico agradecido e concordado com o voto do Relator. Colocado em votação,
esse foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 370.000.112/2012 – COMANDO
AUTO PEÇAS LTDA. Assunto: Retorno de Diligência – Recurso Administra�vo – Revisão de desconto. A
Conselheira representante do Órgão: SEMP, Marianne Fernandes Honório de Oliveira encaminhou
voto pelo sobrestamento dos prazos no período em que a Administração se manteve inerte quanto
aos pedidos da Administrada quanto o cômputo dos prazos contratuais acerca dos descontos
previstos em Lei, considerando que a mesma se enquadra no descrito do art. 5º, inciso I, alínea c, da
Lei nº 3.266/2003, tendo direito ao desconto de até 70% do valor da aquisição do terreno, devendo
ser re�ficado o AID já emi�do para que conste o desconto concedido. Os representantes da empresa
estavam presentes na reunião, porém, não quiseram fazer o uso da palavra. Colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Processo nº. 160.002.856/2000 – AVICULTURA



SAMAMBAIA. Assunto: Retorno a pauta – pedido de reconsideração – cancelamento de incen�vo. A
Conselheira representante do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues encaminhou voto para que
o processo seja baixado em diligência à SUPEC para a análise do pedido de revogação administra�va
do cancelamento. 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, tendo o causídico
acrescentado sobre a necessidade de análise do recurso. Após, colocou-se em votação, o que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº. 160.000.298/1998 – EDVALDO RODRIGUES
SALES ME. Assunto: Retorno de diligência – Pedido de reconsideração – indeferimento de PVTEF e
Migração. O Conselheiro representante do Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel de Oliveira encaminhou voto
por baixar o processo em diligência para análise e manifestação da área técnica da SEMP/SUPEC,
considerando a Lei Distrital nº 6.468, de 27/12/2019, o Decreto Distrital nº 41.015, de 22/07/2020, e
em especial a documentação apresentada por meio dos processos SEI 04025-00000101/2021-
96, 04025-00000388/2021-54 e 04025-00000253/2021-99. A representante da empresa, Sra. Ma�lde
de Fá�ma R. Cunha Paula teve direito a palavra, informando que a empresa está em funcionamento e
rogando por uma melhor análise. Após, colocado em votação, este foi aprovado por
unanimidade. Processo nº. 160.001.467/2001 – JK ARMARINHO E PAPELARIA LTDA. Assunto:
Retorno de diligência – verificação de débitos junto à TERRACAP. O Conselheiro representante do
Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel de Oliveira encaminhou voto por baixar o processo em diligência
solicitando o encaminhamento a área técnica da SEMP/SUPEC para que proceda nova vistoria no
imóvel a fim de verificar o efe�vo funcionamento da empresa no local. 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, tendo o causídico reafirmando que a empresa está em funcionamento, e
que se faz necessário uma nova vistoria. Após, colocou-se em votação o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. Assuntos Gerais: Comunicar sobre a in�mação dos advogados de
acordo com o Decreto nº 41.949/2021, de 26 de março de 2021, informando que não serão mais
feitas via DODF e sim através de publicação da Pauta de Julgamento no site da SEMP, juntamente com
o link de acesso às reuniões virtuais, bem como por e-mail constante no processo, que deverá sempre
ser man�do atualizado. O Conselheiro da SINDUSCON, José Edmilson Barros de Oliveira Neto pediu a
palavra, sugerindo que os pareceres técnicos elaborados pelos técnicos da Secretaria de
empreendedorismo (SUPEC), sejam sucintos, tenham a discriminação do pedido da empresa e que o
parecer se refira somente ao pedido, não relatando todo o processo. Ele ainda citou que já teve
dificuldades de entender qual era o pedido da empresa ao emi�r seu parecer em um determinado
processo. O Secretário de Estado da Secretaria do Trabalho Thales Mendes Ferreira comungou do
manifesto do Conselheiro José Edmilson. Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e
aprovação da presente Ata, o Presidente promoveu o encerramento da 168ª Reunião Ordinária do
COPEP/DF, às quinze horas e vinte e cinco minutos.

 

AMAURY SILVA DE SANTANA

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Empreendedorismo do DF

em subs�tuição ao Presidente do COPEP/DF
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