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DADOS GERAIS 

Data: 15/12/2016 Local: AGEM Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

André Luiz Barbosa da Silva PM de Guarujá 

Fabio de Souza Nascimento PM de Itanhaém 

Marcelo Vasques Cassati PM de Santos 

  

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Bárbara Vieira AGEM/Estagiária 

Antônio Carlos Salles PM de Praia Grande 

Marcos Rafael Lozano PM de Santos 

Pauta divulgada em:  
09/12/2016 

Reunião iniciada às:  
10:59 

Término da Reunião 
às:  

11:30 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Análise das propostas e finalização do projeto para a realização 

dos Jogos Esportivos Metropolitanos de 2017; 

 Item II – Outros assuntos de interesse metropolitano. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente;  
Estado: Esporte, Lazer e Juventude e Turismo. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 O Sr. Marcelo Vasques Cassati suplente do Coordenador nesta 
Câmara Temática deu início a reunião agradecendo a presença de 
todos e dizendo sobre a ausência do Coordenador Sr. Alcídio e da 
proposta dos Jogos Metropolitanos pelo município de Praia Grande; 

 
 Disse também que os demais representantes dos municípios não 

estão comparecendo nas reuniões; 
 

 Objetivo dos Jogos Metropolitanos é de redução de custos para os 
municípios como os da arbitragem e preparar as equipes para os 
jogos regionais; 
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 Falado que as equipes não iram disputar os jogos regionais no ano 
seguinte; 

 

 Cada ano dos Jogos Metropolitanos será sediado em um município e 
que custo total será de aproximadamente trezentos a quatrocentos 
mil reais; 

 

 Proposta realização do esporte de praia para geração de recursos; 
 

 Levantada questão referente ao item Vantagem Econômica (cuja 
apresentação está anexa), onde dito que se torna vantagem por 
economizar custos ao não disputar campeonato paulista de basquete 
e federação paulista de futebol de salão variando em cada município; 

 

 O Sr. André Luiz da Prefeitura de Guarujá informou sobre conversa 
com o Secretário de Esportes do Estado referente a corte de custos; 

 

 Disse também da necessidade de fortalecer a região metropolitana; 
 

 Municípios tem capacidade de realização dos Jogos e categorias de 
base devem ser repensadas; 

 

 Estado cria dificuldades para disponibilização de recursos e que a 
sede dos eventos escolhidas muitas das vezes não é a ideal; 

 

 Municípios tem receio em ceder espaço para sediar eventos; 
 

 Pelo fato do Estado não fomentar o esporte os municípios procuram 
federações maiores; 

 

 Grupo de estudo do Estado não ouve os municípios; 
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 Ao serem criadas categorias menores os recursos não são retornados 
aos municípios; 

 

 Sugerido que o valor de cem mil reais destinados ao Show de 
abertura seja destinado para a criação de outra categoria; 

 

 Dito que antigamente a baixada santista tinha ligas; 
 

 Levantada questão referente a divisão de custos entre os municípios 
onde foi dito que os municípios não vão fazer a divisão ficando a 
cargo de cada município que terá apenas custos indiretos como 
arbitragem, cerimônia de abertura etc.; 

 

 Trabalho de base tinha argumento para capacitação de recursos; 
 

 Sugerido pedido de análise junto ao FUNDO para captação de 
recursos referentes ao Jogos Metropolitanos; 

 

 Falado que ao ser avaliado adição de novas categorias terá de ser 
feita reavaliação de custos devido aos ginásios e arbitragem; 

 

 Falado da ideia do atletismo ser feito em um dia; 
 

 Serão nove modalidades e mais três de praia totalizando doze; 
 

 Dificuldade de ser feito jogos da juventude no município do Guarujá 
devido a balsa; 

 

 Torneio tem de ser de forma simplificada; 
 

 Colocada em votação o projeto referente aos Jogos Metropolitanos 
sendo o mesmo aprovado pelos membros presentes; 
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 Necessária ser incluída categoria de natação e atletismo; 
 

 O Sr. Marcelo Cassati disse que a próxima reunião será definida pelo 
Coordenador desta Câmara Temática; 

 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

Santos, 15 de dezembro de 2016. 

 
 

 
 
 

ALCIDIO MICHAEL FERREIRA DE MELO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


