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Objetivos: 





O site oficial do Congresso Estadual de Lei de Incentivo, Gestão e Marketing, ficou hospedado 

no endereço virtual www.celie.com.br, nesse site o interessado em participar do Congresso, 

obtinha todas as informações de forma rápida, clara e precisa a respeito do evento, 

programação, locais e inclusive através desse site efetuar a inscrição que foi gratuita para todos 

os participantes. O endereço do site foi amplamente divulgado, através de volantes, revista do 

Congresso e via assessoria de imprensa, especialmente contratada para esse Congresso. 

http://www.celie.com.br/






Dois espaços distintos especialmente preparados para o Congresso, montados com estrutura 

de palco em box truss personalizado, com tela de 120” e equipados com projetor, notebook, 

sistema de som com microfones sem fio para os palestrantes e congressistas, durante as 

exposições e debates. 



Estrutura de apoio completa com seguranças, ambulância UTI com equipe de paramédicos, 

secretaria para recepção e identificação de congressistas, com recepcionistas, computadores 

interligados em rede, impressoras e copiadora.  



Material de identificação e sinalização do Congresso , com a programação da etapa e fundo de 

palco. Mostrando visualmente a organização e profissionalismo do Congresso.  



Em espaço reservado, tivemos um welcome coffee e dois coffee breaks que serviram para 

promover um network e troca de informações entre os participantes, palestrantes e autoridades 

presentes, onde dúvidas pontuais e esclarecimentos pessoais puderam ser sanados, 

mostrando-se muito proveitoso esses intervalos durante o Congresso.  



O almoço foi realizado em espaço exclusivo, montado para atender até 200 congressistas, com 

buffet de saladas e pratos quentes. 

Durante o almoço os participantes aproveitaram para trocar experiências e comentários sobre 

as palestras da manhã. 



Palestrantes de renome falando sobre Leis de Incentivo - procedimentos, como elaborar os 

projetos em todas as suas modalidades, cuidados na elaboração, erros e acertos mais comuns, 

Planejamento – mapeamento do mercado, diagnósticos, definição de objetivos e metas, Gestão 

– como administrar as verbas, cuidados no gerenciamento do projeto e Marketing – ferramentas 

a serem utilizadas, como proceder a captação de recursos, a ativação do projeto, como se 

relacionar com a mídia, network, tudo isso ilustrado por diversos cases, quem já fez ensinando 

a quem quer fazer, uma chance única na busca de conhecimento e expertise. 



Estiveram presentes nos eventos para a abertura um representante da SELJ, Secretários 

Municipais, Vereadores e ex-atletas, que ouviram os palestrantes e debateram com os mais de 

900 congressistas que estiveram presentes nas 8 etapas.  



  

“O Congresso está sendo muito bom para mim. As informações que estão sendo 

passadas pelos palestrantes vão me ajudar muito na elaboração de projetos e na 

apresentação do nosso trabalho com o futsal feminino da cidade. Vou sair daqui mais 

preparado para buscar recursos e parcerias de patrocinadores.”   

Alexandre Miguel Buzzo, presidente da Buzzo Sports – Futsal Feminino de São José 

dos Campos 

 

“Gostei muito do alto nível das palestras e da organização do evento. Os conhecimentos 

e as dicas aqui apresentadas sobre Lei de Incentivo e Marketing serão muito úteis no 

meu trabalho na área de inclusão social pelo esporte, eventos esportivos e palestras.” 

Fausto Giannecchini 

Presidente do Instituto Fausto Giannecchini e ex-atleta da Seleção Brasileira de 

Basquete 

 

“É interessante para nós do interior, que não temos muito acesso a esse tipo de 

congresso que acontece muito na capital. Isso traz para nós, que somos patrocinadores, 

esclarecimentos e oportunidades de investir cada vez mais em projetos desportivos e 

ações comunitárias.“ Hoje, a própria empresa arca com os custos de incentivar a prática 

de várias modalidades esportivas sem nenhum tipo de incentivo fiscal.” 

Gustavo Galavoti – Coordenador de Esportes da empresa Cosimax, de Mirassol 

 

“A Secretaria Estadual de Esporte, a ABRAESPORTE e a ABRIESP está de parabéns 

por essa iniciativa de realizar esse Congresso em oito cidades do interior paulista. Tudo 

que aprendi com as palestras e os debates será muito útil no meu dia a dia. É uma 

excelente forma de nos prepararmos para os megaeventos da Copa 2014 e Jogos 

Olímpicos 2016.” 

Edson Luciano Ribeiro - Ex-atleta de revezamento 4X100m, participou dos Jogos 

Olímpicos de Atlanta, Sydney e Atenas. Conquistou medalhas de bronze e prata, 

respectivamente em Atlanta e Sydney. 



“Costuma-se dizer que qualquer advogado faz um projeto de lei de incentivo. Mas, a coisa não 

é bem assim. Esse tipo de evento nos orienta sobre a maneira correta de elaborar nossos 

projetos desportivos, tanto sob o foco do marketing quanto da Lei Paulista de Incentivo ao 

Esporte. Com isso, evitamos que o projeto fique voltando para correções. Quanto mais 

projetos desportivos forem aprovados, melhor para a cidade. Pois o esporte eleva a qualidade 

de vida da população.” 

Claudinei Quirino, ex-atleta olímpico e presidente do Talento Olímpico de Presidente Prudente 

 

 

 

“A realização desse tipo de evento é muito importante principalmente para os gestores de 

esporte aqui de Bauru. Isso porque nós não temos muito acesso a esses tipos de 

informações, apesar de nossa grande tradição na área de esportes.” 

 

Celi Aparecida de Souza Lima – assessora de imprensa e de marketing do Esporte Clube 

Noroeste 

 

 

   

 

“Para nós, foi uma oportunidade única, pois nós, aqui do interior, necessitávamos muito 

desses conhecimentos sobre lei de incentivo e marketing esportivo. Além disso, precisamos 

acompanhar mais de perto tudo o que está sendo feito no Brasil em termos de esportes, para 

que possamos colocar em prática no nosso município.“ 

Maria Cristina Borges Madeiral Neto, Secretária Municipal de Esportes de Presidente 

Prudente e ex-atleta de basquete 


