
 

 

ATA 09/2019 

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2019, na Sala de reuniões da 

nova sede da Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará, realizou-se a 

reunião ordinária da Comissão de Projetos Esportivos e Paradesportivos 

Incentivados – CPEPI, conduzida pelo 2º vice-presidente Abelardo Petter 

Santos Filho. Também estiveram presentes os seguintes membros: Jade 

Afonso Romero, Roberto César Lima da Silva, Francisca Ionêda Benevides 

Ellery, Andréa Cristina da Silva Benevides, Clarke Moreira Leitão, Sérgio 

Ricardo da Silva, Márcio Cardeal Queiroz da Silva, Mayara Veras Gomes 

Lima (suplente) e Roger Barbosa Mesquita (Equipe de Apoio). O presidente 

Rogério Nogueira Pinheiro não pôde comparecer. 

Na pauta da reunião foram abordados os seguintes pontos: 

 Assinatura da ata da reunião anterior; 

 Construção da proposta do III Edital de projetos da Lei de Incentivo ao 

Esporte. 

A nona reunião da CPEPI do ano de 2019 teve início às 9h40, com o 2º vice-

presidente Abelardo Petter dando boas vindas a todos os presentes e 

socializando, como representante do Conselho Estadual do Desporto, sobre 

a reunião do referido colegiado que aconteceu no dia anterior ao encontro 

descrito nesta ata, informando que foram convocados todos os 

representantes do Conselho na CPEPI e que foi discutido sobre o mandato 

dos atuais membros, ficando entendido que os mesmos ficarão em exercício 

até o final de dois anos da nomeação, em fevereiro de 2020.  

Após isso, Iôneda Ellery pediu a palavra para informar que foram incluídos no 

orçamento da SEJUV, a previsão de recursos para o monitoramento dos 

projetos por parte da CPEPI. Em seguida, 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, como principal ponto da reunião, iniciou-se a construção 

da proposta do III Edital de Projetos Desportivos e Paradesportivos, da Lei de 

Incentivo ao Esporte do Ceará, a ser lançado logo após a publicação da 

alteração do decreto que regulamenta a Lei 15.700/2014, que já foi enviada 

à Casa Civil com este fim. Tomando como base o II Edital e o Decreto com 

as alterações realizadas, foram discutidos todos os pontos do III Edital. Alguns 

pontos geraram debates e encaminhamentos importantes, como a 

necessidade de adequação da Lei, incluindo a quarta modalidade de 

desporto já existente na Lei Pelé, o desporto de formação, adicionando, 

também, as competências da CPEPI, como órgão de avaliação dos 



 

 

projetos, ficando a fiscalização e monitoramento a cargo da SEJUV. Ficou 

combinado que a SEJUV já iniciaria a articulação e que após a publicação 

do edital será marcada uma reunião da CPEPI com a finalidade de discutir 

os ajustes a serem realizados na Lei. 

Com a discussão item por item, ocorreram duas mudanças mais significativas 

em comparação com o II Edital: serão aceitas todas as cotações 

orçamentárias realizadas pela internet, contendo o link da pesquisa, tendo 

em vista que obter essa documentação é a maior dificuldade dos 

proponentes; e a obrigatoriedade da apresentação da certidão da CGE 

apenas para entes públicos e privados sem fins lucrativos, pois, com a 

alteração do decreto, entidades com fins lucrativos deverão apresentar as 

demais certidões de regularidade com as esferas municipal, estadual e 

federal. Ficou estabelecido o prazo de 40 (quarenta) dias corridos para a 

inscrição de projetos, após a publicação do Edital.  

Debatidos todos os pontos, ficou fechada a proposta do III Edital, que antes 

do encaminhamento para publicação, deverá ser readequado pela SEJUV, 

substituindo-se o número do Decreto a ser publicado e revisando-se os 

artigos citados.  

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

12h05, o 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. 

 

Ata aprovada em 13 de novembro de 2019. 
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