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DADOS GERAIS 

Data: 03/03/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Pedro Tadeu Batista  PM Cubatão 

Fábio de Souza Nascimento PM Itanhaém  

Sérgio Pastori  PM Bertioga  

Márcio Reis dos Santos  PM Guarujá  

Alcidio Michael F. de Melo  PM Santos 

Marcelo Casati PM Santos 

Cid Ney Isidoro Leite  PM Mongaguá  

Mônica Geny dos Santos  Sec. Est. Esporte, Lazer e Juventude  

Convidados:  

Edson dos Santos PM Guarujá 

Elson Maceió  PM Guarujá 

Maria Eunice R. Leão Grötzinger  PM Guarujá  

Cláudio L. Monteiro de Morais  PM Praia Grande  

Luciano dias Santos PM Itanhaém  

Robnson Germano  AGEM/Condesb  

Igor Melo de Souza  AGEM/Estagiário  

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário  

Pauta divulgada em: 
25/02/2015 

Reunião iniciada às:  
15h00 

Término da Reunião às:  
16h45 

 

PAUTA 

Item I – Olímpiada 2016, locais de treinamento (Mobilização das cidades da Região 
Metropolitana da Baixada Santista); 
Item II – Calendário Metropolitano de Eventos; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Peruíbe e São Vicente. 
Estado: Secretaria de Turismo.  

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Alcidio M. F. de 
Melo, a qual agradeceu pela presença de todos; 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Esportes n.° 001/2015 
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 Foram discutidos os seguintes aspectos:  
 Apresentação dos representantes; 
 Coordenador destacou a importância da Câmara Temática e mencionou o alto 

crescimento do esporte na Região Metropolitana da Baixada Santista; 
 Citou ainda sobre os benefícios que a Copa do Mundo trouxe para a Baixada Santista e 

a projeção para o mundo; 
 Informou sobre os Jogos Olímpicos que serão apresentados 205 países e 42 

modalidades Olímpicas e 23 Paralímpicos; 
 Explicou que o objetivo da reunião é saber quais as cidades da Baixada Santista estão 

interessadas em receber as delegações Olímpicas e Paralímpicos de alguns países; 
 Elson Maceió, de Guarujá, relatou que a prefeitura de Guarujá montou o Comitê 

Olímpico e Paralímpico e comentou da reforma do Ginásio Municipal Guaibê e do 
entorno do Estádio Municipal Antônio Fernandes e estacionamento;      

 Maria Eunice, de Guarujá, informou sobre as parcerias com a faculdade Unaerp, Golf 
Club e Hotéis da região para treinamento das modalidades como: tênis, basquete, 
golfe, judô, taekwondo e esgrima 

 A cidade manteve contato com a Suíça para receber a delegação de esgrima, há 
negociações com Suécia, Polônia, Itália, Alemanha e Holanda. 

 Edson dos Santos, de Guarujá, divulgou o site dos Jogos Olímpicos: www.rio2016.com; 
 Maria Eunice relatou da importância da divulgação e mencionou sobre o destaque na 

mídia que o município de Guarujá teve em relação a Copa do Mundo;  
 Coordenador comentou que ainda há alguns países para se classificarem para os Jogos 

Olímpicos; 
 Mônica Geny, da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, informou sobre a 

posse do novo Secretário Jean Madeira;  
 Citou que o Secretário demonstrou interesse em vir na Agem para trazer algumas 

propostas para a Região da Baixada Santista;       
 Fábio de Souza, de Itanhaém, comunicou que no município existe a possibilidade de 

abrigar esportes náuticos;   
 Sérgio Pastori, de Bertioga, mencionou que o município não possui equipamentos 

disponíveis, mas é possível uma parceria com o Sesc Bertioga para eventualmente 
receber delegações e destacou a importância do turismo em parceria com o esporte; 

 Cid Ney, de Mongaguá, comentou que os ginásios estão em reforma e alega que não 
dispõe de infraestrutura para receber uma equipe olímpica, mas afirma que estão 
dispostos a ajudarem os outros municípios da RMBS;  

 Cláudio Monteiro, de Praia Grande, informou sobre a visita das delegações da Bélgica e 
Japão e as possíveis modalidades que a cidade pode abrigar como: judô, ginástica 
olímpica, boxe e atletismo. O município conta com o programa Avança Praia Grande 
onde realiza várias reformas pela cidade e mencionou que em 2007 receberam os 
Jogos do Interior e a partir disso começaram a receber eventos esportivos; 

 Coordenador destacou que o município de Santos formalizou a criação de um Comitê 
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Olímpico para atrair as delegações, formado por autoridades santistas e 
representantes da sociedade civil e esportistas olímpicos; 

 Detalhou ainda as modalidades que podem atender, ou seja, baseadas no que a 
cidade pode oferecer. Anunciou a preparação de vídeos e materiais institucionais  que 
serão entregues aos representantes dos Comitês Olímpicos; 

 Ressaltou sobre o clima semelhante ao Rio de Janeiro e a aproximidade com os 
aeroportos de Congonhas e Guarulhos; 

 Descreveu sobre os pontos que servirão de apoio como à Arena Santos, que pode ter 
os esportes de quadra como o vôlei, basquete e handebol. Reforçou dizendo que na 
Arena também há uma sala de artes marciais. Tem a orla da praia, com os esportes 
de areia; Área Continental, com a canoagem e a vela; a piscina da Unisanta será 
usada pela seleção italiana; 

 O município de Santos está na preparação de um site, mail e telefone especialmente 
para atender as delegações dos países para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos;  

 Anunciou contato com as delegações da Bélgica, Japão, entre outras; 
 Parceria com Unisanta, Sesc Santos, Tênis Clube de Santos, Clube dos Ingleses e 

Hotéis;  
 Marcelo Casati, de Santos, comentou sobre o mundial de handball feminino realizado 

em 2011 que teve como algumas das cidades sede o município de Santos e destacou 
a importância de algumas pessoas que podem servir como interlocutoras por terem 
contatos com algumas delegações olímpicas no exterior;  

 Mônica Geny destacou sobre a lei do incentivo, voltada aos projetos esportivos sociais 
e ressaltou que fosse feito uma proposta e pautar para garantir apoio do Estado aos 
municípios a tempo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para utlizar os recursos e 
a estrutura;  

 Coordenador informou que Santos será sede do Congresso Internacional de Ciência, 
Educação e Medicina do Esporte em 2016, antes dos Jogos Olímpicos, o Congresso 
reunirá cerca de 4 mil participantes entre atletas, treinadores, dirigentes, cientistas e 
estudantes de todo o Brasil e do mundo para discutir a ciência esportiva;  

 Mônica Geny relatou que a grande maioria dos municípios do Estado de São Paulo 
não conhecem os programas da Secretaria;  

 Anunciou ainda que dia 26 de março será realizado a Abertura do Calendário da 
Secretaria onde terá a presença do novo Secretário de Esporte Jean Madeira, o novo 
coordenador e  diretor de divisão para conhecer todos os dirigentes da região do litoral 
sul, norte e Vale do Ribeira, o convite será enviado para todos;  

 Coordenador apontou a importância do Calendário Metropolitano e seu 
compartilhamento e comentou da falta de comunicação entre os municípios;   

 Destacou sobre o 29ª edição do Campeonato Santista de Pedestrianismo e definiu 
que das 1.800 inscrições a serem abertos, um total de mil ficarão reservadas a 
moradores de Santos; 

 Cláudio Monteiro mencionou sobre a importância dos Jogos Metropolitanos e informou 
sobre a possibilidade de sediar os jogos; 
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 Mônica Geny comunicou da desistência da cidade de São Bernardo dos jogos 

regionais; 
 Coordenador explicou sobre o Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao 

Esporte (Promifae), que tem a finalidade de captar recursos públicos ou privados para 
a execução de projetos esportivos;   

 Mônica Geny anunciou sobre uma reunião administrativa da Secretaria e destacou a 
importância da presença dos prefeitos da RMBS;  

 Coordenador solicitou que os eventos metropolitanos sejam centralizados na Agem; 
 Próxima reunião dia 07 de abril de 2015;  

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
Santos, 3 de março de 2015 

 
 
 
 
 

ALCIDIO MICHAEL FERREIRA DE MELO 
Coordenador  

 
 
 
 

EVANDRO BARROS DA SILVA  
Secretário 


