
 

 

ATA 01/2020 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2020, na Secretaria do Esporte 

e Juventude do Ceará, realizou-se a reunião ordinária da Comissão de 

Projetos Esportivos e Paradesportivos Incentivados – CPEPI, conduzida pelo 

segundo vice-presidente Abelardo Petter Santos Filho. Também estiveram 

presentes os seguintes membros: Roberto César Lima da Silva, Francisca 

Ionêda Benevides Ellery, Sérgio Ricardo da Silva, Andréa Cristina da Silva 

Benevides, Mayara Veras Gomes Lima, Diego Freire de Carvalho (Equipe de 

Apoio) e Roger Barbosa Mesquita (Equipe de Apoio). Os demais membros 

não puderam comparecer e justificaram suas ausências. 

Na pauta da reunião foram abordados os seguintes pontos: 

 Assinatura da ata da reunião anterior; 

 Readequação do Plano de trabalho do projeto “Formando 

Campeões”; 

 Readequação do Plano de trabalho do projeto “Praça Esporte 

Saudável”; 

 Readequação do Plano de trabalho do projeto “Em busca de novos 

talentos no futebol crateuense”; 

 Solicitação de utilização dos rendimentos bancários do projeto “O surf 

resgatando sonhos”; 

 Solicitação de prorrogação de prazo do projeto “7° Campeonato 

Metropolitano do Cariri de futsal 2019”; 

 Solicitação de prorrogação de prazo do projeto “Fórmula Elétrica 

Ceará”; 

 Mandato da CPEPI; 

 III Edital; 

 Alterações no Regimento Interno. 

 

A primeira reunião da CPEPI do ano de 2020 teve início às 10h35, com o 

segundo vice-presidente, Abelardo Petter, dando boas vindas a todos os 

presentes. O Secretário Executivo, Roberto César, apresentou a ata da 

reunião anterior que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros 

presentes no último encontro. 

Seguindo a pauta, Roberto César apresentou as seguintes solicitações: 

a) projeto “Formando Campeões”, do Maracanã Esporte Clube: 

readequação no plano de trabalho, alterando a quantidade de 

profissionais de educação física, transformando-os em outros 



 

 

colaboradores (Ofício n° 05/2020) – solicitação reprovada por 

unanimidade; 

b) projeto “Em busca de novos talentos no futebol crateuense ”, da 

Associação Escolinha Espaço Jovem Clube (ASEEJOC): readequação 

no plano de trabalho, remanejando as rubricas dos impostos para o 

serviço de terceiros de pessoa jurídica – Serviço de avaliação, 

verificação, consolidação e organização documental da execução 

contratual e prestação de contas, sem alterar valores (Ofício s/nº de 

15/12/2019) – solicitação aprovada por unanimidade; 

c) projeto “Praça Esporte Saudável”, do Projeto Frente Beneficente para a 

Criança: readequação no plano de trabalho, remanejando as rubricas 

dos impostos e serviços de terceiros de pessoa física para os serviços 

de terceiros de pessoa jurídica, sem alterar valores (Ofício n° 29/2019) – 

solicitação aprovada por unanimidade; 

d) projeto “O surf resgatando sonhos”, da Proativa Academia LTDA: 

Solicitação de utilização dos rendimentos bancários para o 

pagamento do serviço de área protegida, do plano de segurança do 

projeto. Os orçamentos foram apresentados juntos ao ofício n° 11/2019 

– solicitação aprovada por maioria (Abelardo votou contra); 

e) projeto “7º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal 2019”, da 

Construir Ecologicamente - CONSTRUECO: prorrogação de prazo de 

execução até o dia 31 de janeiro de 2020, devido à reforma no 

principal ginásio da competição (Ofício n° 131/2019) – solicitação 

aprovada por unanimidade; 

f) projeto “Fórmula Elétrica Ceará”, da Cinco Elementos Produções LTDA: 

prorrogação de prazo de execução até o dia 30 de junho de 2020, 

devido a atrasos no desenvolvimento e montagem dos protótipos dos 

carros (Ofício nº 23/2020) – solicitação aprovada por unanimidade; 

Em seguida, Roger Mesquita informou que o mandato dos atuais membros 

da CPEPI vencerá no dia 07 de fevereiro, mas que ficará vigente pelo tempo 

extra previsto no Regimento Interno. Diego Freire informou que não fará mais 

parte da composição da Equipe de Apoio e que representará o Conselho 

do Desporto na Comissão. Roger solicitou que o mesmo providencie, junto à 

OAB, sua substituição formal na Equipe de Apoio. Foi solicitado também que 

o Conselho do Desporto envie à SEJUV a nomeação dos novos 

representantes para o mandato de 2020-2022. Diego informou que o ofício já 

estava pronto e que chegará à SEJUV em breve.   

Depois disso, Roger Mesquita informou que foram protocolados 172 projetos 

no III Edital da Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará e que a etapa 

“Habilitação da Inscrição” já seria iniciada para que, na próxima reunião, os 



 

 

relatores recebam projetos para análise. Abelardo Petter pediu a palavra e, 

mais uma vez, falou da sua preocupação com o monitoramento e 

acompanhamento dos projetos que estão em execução, pois, segundo o 

regimento, isso é função da CPEPI. Mayara Veras afirmou que é muito 

importante que o Conselho do Desporto participe desse acompanhamento, 

tendo em vista que é o principal órgão fiscalizador da Política do Esporte. 

Ionêda Ellery sugeriu que a SEJUV disponibilize um carro, de acordo com um 

cronograma pré-estabelecido, para a realização de visitas aos projetos e 

que os membros elaborem um instrumental de monitoramento para 

apresentar ao plenário no próximo encontro. Abelardo Petter e Andréa 

Benevides se comprometeram em criar a proposta. 

Logo após, ponto a ponto, foram discutidas e aprovadas algumas alterações 

no Regimento Interno da CEPEI, que se deram necessárias a partir da 

publicação do novo Decreto que regulamenta a Lei de Incentivo ao Esporte, 

pois alguns pontos ficaram divergentes. Compiladas todas as correções, o 

novo Regimento Interno será enviado para publicação no Diário Oficial do 

Estado – DOE. 

Encerrada a pauta da reunião, sem que nada mais houvesse a tratar, às 

12h10, o segundo vice-presidente, Abelardo Petter, deu por encerrada a 

presente reunião, da qual, eu, Roberto César, lavrei esta Ata que, depois de 

lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. 

 

Fortaleza, 18 de janeiro de 2020. 
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