
 

 

ATA 02/2020 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2020, na Secretaria do Esporte e 

Juventude do Ceará, realizou-se a primeira reunião da nova composição da 

Comissão de Projetos Esportivos e Paradesportivos Incentivados – CPEPI, 

conduzida pelo seu presidente Rogério Nogueira Pinheiro. Também estiveram 

presentes os seguintes membros: Roberto César Lima da Silva, Mayara Veras 

Gomes Lima, Viviane Sales Oliveira, Antonio Ulisses de Sousa Júnior, José 

Nilôncio Facundo 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: 

 Posse dos membros para o biênio 2020-2022; 

 Aprovação do regimento interno; 

 Eleição do 2º e 3º vice-presidente e secretário executivo; 

 Capacitação dos membros para a análise de projetos; 

 Renovação do projeto “Karatê Bushi No Te” (2º ano); 

 Readequação de local do projeto “Integração escola comunidade”; 

 Readequação das despesas do projeto “Escolinhas de esporte de 

Quixadá: incluir para educar”; 

 Autorização para a utilização dos rendimentos bancários do projeto 

“Beisebol – arremessando para o amanhã”. 

 

A segunda reunião da CPEPI do ano de 2020 teve início às 9h20, com o 

presidente, Rogério Pinheiro, dando boas vindas a todos os presentes e 

dando posse aos membros da CPEPI para o biênio 2020-2022. Todos os 

presentes se apresentaram e falaram de suas funções e representações.  

Em seguida, Roger Mesquita explicou a necessidade e importância da 

presença de todos os membros para a aprovação do regimento interno, 

eleição do secretário executivo e do 2º e 3º vice-presidente da Comissão e 

capacitação para a análise de projetos. Tendo em vista a situação do 

Estado devido ao Novo Coronavírus, deliberou-se que será realizada uma 

reunião virtual na próxima semana para a abordagem desses pontos. Antes 

disso, cada membro receberá, via email, o material a ser utilizado para as 

discussões. Ficou pré-agendada, também, uma reunião presencial para o 

dia 31 de março.  

Sobre a análise dos projetos, o membro Nilôncio Facundo sugeriu a 

digitalização dos planos de trabalho para envio a todos os membros, 

possibilitando que haja uma análise prévia antes dos encontros deliberativos 



 

 

e considerações do relator do processo. Os presentes concordaram e 

acataram a sugestão. 

Seguindo a pauta, Roberto César apresentou as seguintes solicitações: 

a) projeto “Karatê Bushi No Te”, do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF): 

renovação do plano de trabalho para o 2º ano de execução, (Ofício 

n° 009/2020) – solicitação aprovada por unanimidade; 

b) projeto “Integração escola comunidade”, da Federação dos 

Mesatenistas do Ceará: readequação no plano de trabalho, alterando 

locais de execução (Processo nº 02313568/2020) – solicitação 

aprovada por unanimidade; 

c) projeto “Escolinhas de esporte de Quixadá: incluir para educar”, da 

Prefeitura Municipal de Quixadá: readequação no plano de trabalho 

para utilização do saldo restante da licitação dos itens que já estavam 

previstos e inclusão da modalidade de Ginástica Rítmica (Ofício n° 

025.04.02/2020) – o plenário decidiu não avaliar a solicitação em 

virtude da paralização dos projetos por conta do novo Coronavírus; 

d) projeto “Beisebol – arremessando para o amanhã”, da Associação 

Cearense de Beisebol (ACB): Solicitação de utilização dos rendimentos 

bancários para o pagamento de uniformes e equipamento de áudio e 

imagem. Os orçamentos foram apresentados juntos ao ofício n° 

002/2020 – o plenário decidiu não avaliar a solicitação em virtude da 

paralização dos projetos por conta do novo Coronavírus; 

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

10h10, o presidente, Rogério Pinheiro, 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 março de 2020. 
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