
 

 

ATA 10/2019 

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2019, na Secretaria do Esporte e 

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

Esportivos e Paradesportivos Incentivados – CPEPI, conduzida pelo vice-

presidente Francisco Igor Almeida Rufino. Também estiveram presentes os 

seguintes membros: Jade Afonso Romero, Roberto César Lima da Silva, 

Francisca Ionêda Benevides Ellery, Sérgio Ricardo da Silva 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 “Beisebol – 

Arremessando para o amanhã”; 

 Readequação do Plano de trabalho do projeto “Escolação 

esportiva”; 

 Readequação do Plano de trabalho do projeto “Praça esporte 

saudável”; 

 Readequação do Plano de trabalho do projeto “Esporte pela vida 

bem star”; 

 Solicitação de prorrogação de prazo do projeto “Fórmula Elétrica 

Ceará”; 

 Renovação do plano de trabalho para o 2º ano do projeto “Arena 

Elos”; 

 Renovação do plano de trabalho para o 2º ano do projeto “Centro 

de Inclusão e Iniciação do Atletismo”; 

 Renovação do plano de trabalho para o 2º ano do projeto “Ceará 

Kite Pro – GKA Surf World Cup”; 

 Renovação do plano de trabalho para o 2º ano do projeto “Novos 

talentos – Tênis de mesa”. 

A décima reunião da CPEPI do ano de 2019 teve início às 14h30, com o vice-

presidente, Igor Almeida, 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 “Beisebol – Arremessando para o amanhã”, da Associação 

Cearense de Beiseibol: readequação no plano de trabalho, alterando 



 

 

a quantidade de núcleos e a faixa etária para a formação de mais 

turmas – solicitação aprovada por unanimidade; 

b) projeto “Escolação esportiva”, do Projeto Frente Beneficente para a 

Criança: readequação no plano de trabalho, alterando a 

quantidades de produtos, devido aos novos valores de mercado, com 

a apresentação da nova planilha e orçamentos, e mudando a rubrica 

de impostos para o Serviço de monitoramento e indicadores e Serviço 

de fotografia profissional – solicitação aprovada por unanimidade; 

c) projeto “Praça esporte saudável”, do Projeto Frente Beneficente para a 

Criança: readequação no plano de trabalho, aumentando a 

quantidade de núcleos, de dois para quatro, e mudando um dos três 

professores para atribuições táticas e estratégicas – o aumento de 

núcleos foi aprovado por unanimidade, porém a mudança de 

atribuições do professor teve reprovação unânime; 

d) projeto “Esporte pela vida bem star”, da Proativa Academia LTDA: 

readequação no plano de trabalho, alterando a quantidades de 

produtos, devido aos novos valores de mercado, com a apresentação 

da nova planilha e orçamentos – solicitação aprovada por 

unanimidade; 

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

prorrogação de prazo de execução, devido a atrasos no 

desenvolvimento e montagem dos protótipos dos carros – solicitação 

aprovada por unanimidade; 

f) projeto “Arena Elos”, da Cinco Elementos Produções LTDA: renovação 

do projeto para o 2° ano de execução, após a captação de 100% 

recursos. O proponente apresentou o novo plano de trabalho e 

anexos, com orçamentos das rubricas diferentes do primeiro ano – 

aprovado por unanimidade; 

g) projeto “Centro de Inclusão e Iniciação do Atletismo”, da Federação 

Cearense de Atletismo: renovação do projeto para o 2° ano de 

execução, após a captação de 100% recursos. O proponente 

apresentou o novo plano de trabalho e anexos, com orçamentos das 

rubricas diferentes do primeiro ano – aprovado por unanimidade; 

h) projeto “Ceará Kite Pro – GKA Surf World Cup”, do Instituto Povo do Mar: 

renovação e readequação do projeto para o 2° ano de execução, 

após a captação de R$ 120.000,00. O proponente apresentou o novo 

pano de trabalho e anexos, com adequação ao valor captado – 

aprovado por unanimidade; 

i) projeto “Novos talentos – Tênis de mesa”, da Federação dos 

Mesatenistas do Ceará: renovação do projeto para o 2° ano de 

execução, após a captação de 100% recursos. O proponente 



 

 

apresentou o novo plano de trabalho e anexos, com orçamentos das 

rubricas diferentes do primeiro ano – aprovado por unanimidade. 

Encerrada a pauta da reunião, sem que nada mais houvesse a tratar, às 16h, 

o vice-presidente, Igor Almeida, 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 21 de janeiro de 2020. 
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