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DADOS GERAIS 

Data: 24/11/2016 Local: AGEM Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Fabio de Souza Nascimento PM de Itanhaém 

Luiz Sergio P. Pontes PM de Praia Grande 

Alcidio Michael F. de Mello PM de Santos 

Marcelo Vasques Cassati PM de Santos 

  

Convidados:  

Hélio Vieira AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Antônio Carlos Salles PM de Praia Grande 

Marcos Rafael Lozano PM de Santos 

Silvia Fonseca PM de Santos 

Pauta divulgada em:  
17/11/2016 

Reunião iniciada às:  
10:10 

Término da Reunião 
às:  

11:04 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Construção do Plano de Trabalho; 

 Item II – Assuntos gerais. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente;  

Estado: Esporte, Lazer e Juventude e Turismo. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 O Sr. Alcidio Michael, Coordenador desta Câmara Temática deu início 
a reunião dizendo sobre a última reunião ocorrida que abordou 
assuntos como a parceria entre FEFIS (Faculdade de Educação Física 
de Santos), e da UNISANTA (Universidade Santa Cecília) para as 
modalidades aquáticas e judô; 

 

 Dito da necessidade de unificação do calendário da RMBS (Região 
Metropolitana da Baixada Santista), para ser obtidas evoluções; 

 

 Falado sobre a reunião ocorrida com o Conselho Municipal sobre os 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Esportes N 001/ 2016 
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REGISTROS 

trezentos e setenta e dois eventos; 
 

 Necessidade de participação dos atletas da RMBS; 
 

 O Sr. Fábio da Prefeitura Municipal de Itanhaém, disse sobre o 
treinamento para esta CT ofertado pela AGEM e a unificação do 

calendário com acesso a todos os municípios da RMBS; 
 

 Dito sobre a necessidade de eventos metropolitanos; 
 

 Objetivo do calendário não é apenas de unificar as datas; 
 

 Calendário Metropolitano tenha como exemplo os dos Jogos Especiais 
da Baixada Santista, onde cada modalidade é realizada em um 
município sendo assim fomentando o esporte da criança com 
deficiência; 

 

 Dito que as Prefeituras não conseguem absorver todas as questões; 
 

 O Sr. Antônio da Prefeitura Municipal de Praia Grande disse que seu 
município já dispõe de proposta para jogos metropolitanos montada 
onde é discutida a disputa de federações; 

 

 Disse também que o Jogos Metropolitanos iria trazer redução de 
custos, resolveriam grande parte dos problemas e é preparatório para 
os atletas que disputarão os Jogos Regionais; 

 

 O Coordenador fez relato sobre conversa ocorrida com o Sr. Sérgio do 
município de Praia Grande, onde foi dito sobre a necessidade de 
recursos e apresentação de projetos ao CONDESB para o ano de dois 
mil e dezessete; 

 

 Dito que o Torneio Metropolitano não deve envolver todas as 
modalidades; 
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 O Coordenador sugeriu aos municípios presentes nesta reunião que 
utilizem o PROMIFAE (Programa Municipal de Incentivo Fiscal de 
Apoio ao Esporte), como exemplo e seja apresentado no ano de dois 
mil e dezessete aos municípios não presentes nesta reunião; 

 

 Falou do não comparecimento dos outros municípios e da 
necessidade dos municípios trazerem seu corpo jurídico para 
desenvolvimento dos trabalhos; 

 

 Dito que o Torneio Metropolitano tem como um dos objetivos a 
redução de custos para os municípios; 

 

 Falado sobre a lei 13.019 de 2014 que repassa verbas ao terceiro 
setor; 

 

 PROMIFAE capta recursos da empresa privada como forma de obter 
outra fonte de orçamento para o Esporte; 

 

 Projeto Metropolitano tem duração de dez dias; 
 

 Necessária fala junto à Secretaria de Esporte do Estado para a criação 
do calendário efetivo; 

 

 Dito que foi feita reivindicação junto à Secretaria para obtenção de 
melhorias nos jogos regionais; 

 

 Falado que o rigor da lei aumentou e que nenhum município 
consegue fazer os jogos sozinhos; 

 

 O Sr. Hélio Vieira, Diretor Executivo da AGEM disse que o Projeto 
Metropolitano deve ser algo contínuo para aprovação no CONDESB e 
obtenção de recursos no FUNDO, que contenha divulgação de ações, 
seja enxuto com justificativas e previsões detalhadas do custo; 
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 Falou sobre a experiência com a Câmara Temática de Cultura que não 
foi aprovada pelo CONDESB; 

 

 Apresentação ao CONDESB deve ser segura e cada prefeito deve ter 
conhecimento do tema abordado; 

 

 Dito sobre as discussões do Estatuto da Metrópole para o ano de dois 
mil e dezessete; 

 

 Sr. Luiz do município de Praia Grande propôs enviar cópia de seu 
projeto para os membros desta Câmara Temática; 

 

 O Coordenador disse da necessidade da Secretaria Executiva do 
CONDESB enviar ofício para os membros não presentes nesta reunião 
e para a Secretaria de Esporte do Estado; 

 

 Necessidade de reunião em janeiro de dois mil e dezessete onde cada 
município deve trazer a sua proposta; 

 

 Torneio Metropolitano deve ser em sistema de rodízio no primeiro 
semestre de dois mil e dezessete; 

 

 O Sr. Hélio Vieira disse da necessidade de saber se há licitação antes 
que o projeto seja levado para aprovação no CONDESB; 

 

 Disse também que foi procurado por pessoas que fazem treino de 
bicicleta na estrada e que disseram da necessidade de apresentar 
projeto de ciclo turismo aos municípios; 

 

 O Coordenador informou sobre a parceria feita com a CET 
(Companhia de Engenharia e Tráfego), para fechamento de faixa da 
orla no período da noite; 
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 Estudo para a construção de um velódromo está concluído e iniciada 
as conversas com a Federação da modalidade e o Ministério do 
Esporte referente aos custos; 

 

 O Sr. Hélio Vieira sugeriu que o projeto de Torneio Metropolitano seja 
entregue a ele para análise da parte técnica, irá verificar o plano do 
ano de dois mil e dois para o certificado de aplicação e disse que o 
projeto deve conter plano de diretrizes, metas e ações; 

 

 Proposto que a próxima reunião desta Câmara Temática ocorra no dia 
15 de dezembro de 2016 às 10:00 horas na AGEM; 

 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

Santos, 24 de novembro de 2016. 
 
 

 
 
 

ALCIDIO MICHAEL FERREIRA DE MELO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


