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A Associação Brasileira de Escalada Esportiva - ABEE é uma entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, formada por Escaladores Esportivos, com a parceria de ginásios, clubes e
entidades atuantes no desenvolvimento e promoção da escalada esportiva de competição.
A ABEE nasceu em março de 2014 e, desde então, é a entidade nacional reconhecida e
filiada à Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC – International Federation of Sport
Climbing), autoridade máxima reguladora da escalada no mundo. Desde sua fundação, tem se
empenhado em manter ativo e com a máxima excelência técnica, o Ranking Brasileiro de Escalada
Esportiva, em parceria com ginásios e entidades parceiras, na missão de promover o esporte
“Escalada Esportiva”, conforme objetivos e estatuto regente.
Em 2018, passou a receber recursos do Comitê Olímpico do Brasil, o que possibilitou maior
profissionalização da escalada no país.
Desde então, o principal recurso financeiro da ABEE é oriundo de repasse da Lei Agnelo Piva
(LAP) pelo COB. O orçamento base da escalada apresentado pelo COB (LAP) para 2020 foi de
R$ 882.352,92, com projetos aprovados no portifólio da ABEE aprovados em assembleia geral no
ano de 2019. Com a pandemia durante o ano de 2020, a ABEE adaptou seu calendário de eventos
esportivos, com total de receita bruta das loterias (LAP) repassados pelo COB no valor de R$
874.991,20 para execução de projetos alinhados aos seus objetivos estratégicos.
Em 2020, a ABEE contou ainda com recursos privados do COB (doação modal) para despesas
administrativas (de agosto a dezembro de 2020, para custeio de serviços de contabilidade e
aluguel da sede) e aquisição de equipamentos para preparação técnica (dezembro de 2020), no
valor de R$ 168.253,53.
Além disso, a entidade seguiu em 2020 contando com recursos de filiações de seus
associados (contribuições/Anuidades) totalizando R$ R$ 10.702,33. A receita oriunda de
inscrições para custeio de despesas locais para execução de campeonatos nacionais totalizou R$
15.049,57 (repassados integralmente em 2020 para os ginásios sede, conforme ditames
contratuais).
Como receita de porcentagem de venda de camisetas da seleção brasileira de escalada,
executada pela empresa Bravour do Brasil, o montante captado foi de R$ 1.112,50.
De recursos de patrocínio para despesas de eventos nacionais (exemplo: medalhas, troféus,
banners complementares, despesas complementares fora LAP, recomposições, premiações),
suporte para preparação técnica de atletas, participações em eventos internacionais e suporte
complementar de despesas administrativas e fomento da modalidade, o total de receia em 2020
foi R$ 204.284,00.
O planejamento e execução de projetos da entidade no ano de 2020 foram realizados com
base nos 5 pilares: desenvolvimento de atletas de base, capacitação de profissionais técnicos,
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alto rendimento, aumento da visibilidade do esporte no Brasil (fomento) e melhor gestão esportiva,
objetivos estratégicos que direcionam o planejamento estratégico da ABEE no ciclo 2020-2024.
O montante total de receita no ano de 2020 foi de R$ 1.263.690,80. Apresentamos abaixo a lista
de projetos executados com os recursos acima informados:
Nome do Projeto: Desafio de Velocidade TV Globo – categoria Principal - janeiro de 2020
Receita LAP: R$ 12.020,00
Despesas: Passagens aéreas - R$ 3.792,92 / Serviços Técnicos Esportivos - R$ 2.100,00 / INSS
terceiros: R$ 420,00 / Outras Despesas de Viagem: R$ 1.100,00 / Hospedagem e Alimentação:
R$ 1.200,00 / Diárias: R$ 300,00
Valor total Aplicado: R$ 8.912,92 / Devolução realizada ao COB: R$ 3.107,08
Objetivo: Este projeto visou a participação dos melhores atletas de velocidade brasileiros junto a
destaques internacionais, como forma de promover o esporte nacionalmente, considerando
formato de classificatória para duelo com transmissão ao vivo na Globo, com convidados
internacionais de alto nível. Para tanto, a ABEE irá participar do evento também com equipe
técnica auxiliando na execução técnica adequada do evento com 1 juiz chefe, 1 técnico de
montagem, 1 analista técnico de planilhas e 1 dirigente geral.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – janeiro de 2020
Receita: R$ 18.198,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / Serviços de auditoria e contábil: R$
1.200,00 / INSS de terceiros: R$ 2.708,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00
Valor total Aplicado: R$ 18.198,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com o pagamento de co-working,
inclusa sala de sede administrativa telefone, internet, recepcionista, com sede à Rua Pascal, 1353sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Objetivou ainda remunerar dirigentes estatutários
– presidente, vice-presidente e diretor secretário, além de contador referente ao mês de janeiro
de 2020.
A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas administrativas como
despesas de correio, papelaria e taxas bancárias.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Canal de Ouvidoria – janeiro de 2020
Valor deduzido do orçamento da ABEE de 2020: 4.793,25
Objetivo: Manter um canal de ouvidoria no site da entidade, com execução de contratação
realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil.
Status: Executado
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – janeiro de 2020
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Receita LAP: R$ 6.900,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 6.900,00
Valor total Aplicado: R$ 6.900,00
Objetivo: Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - time A - 1ª a 3º lugares do ranking
nacional - ranking de avaliação ABEE, em preparação para eventos internacionais + suporte para
2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : Cesar Augusto Grosso: 2º colocado no Ranking
Geral de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal / Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no
ranking de avaliação Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em
dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal ; 1º colocado
no Ranking Brasileiro de Escalada Combinada principal 201 / Pedro Avellar: 3º colocado no Ranking Geral
de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios
pré estabelecidos para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada
combinada categoria principal 2019/ ATLETAS SUB-19 BENEFICIÁRIOS MELHOR COLOCADOS NO
RANKING DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19 melhor no ranking
de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino - seguindo critérios de circular
para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada categoria juvenil B masculino / -Atleta sub-19: Samuel Carlos - 1º atleta sub-19 melhor colocado no ranking
de avaliação geral ABEE em dezembro de 2019 na categoria principal masculino / ATLETAS DA
CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO: Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking
Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019
seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª
atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção
brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal
feminino/ Luana Riscado: 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta
convocada para seleção brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. – Valor de R$
950,00 cada atleta da seleção principal (time A) + suporte para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20
no valor de R$ 600,00 cada. Valores conforme a Portaria do COB.

Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – janeiro de 2020
Receita LAP: R$ 26.990,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 26.990,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva geral da entidade, analista técnico
de dados e comunicação integral, analista de desempenho, analista técnico atuante como
delegado técnico em eventos e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes no mês janeiro
de 2020.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
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Nome do Projeto: Anuidade da Federação internacional do ano de 2020 – janeiro de 2020
Receita LAP: R$ 16.000,00
Despesas: Anuidade (E 2500,00) – R$ 11.900,00 / Imposto – R$ 2.117,64 / taxas CEF: R$ 220,02
Valor total aplicado: R$ 14.237,66 / Devolução realizada ao COB: R$ 1.762,34
Objetivo: Este projeto de fomento da modalidade visou o pagamento da anuidade anual
obrigatória da ABEE como membro pleno da Federação Internacional de Escalada Esportiva.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Anuidade Continental – PAC/ IFSC 2020 – fevereiro de 2020
Receita LAP: R$ 3.000,00
Despesas: Anuidade (U$ 500,00) – R$ 2.480,00 / Imposto – R$ 312,18 / taxas CEF: R$ 207,82
Valor total aplicado: R$ 3.000,00
Objetivo: Este projeto objetivou pagar a anuidade continental da ABEE de vínculo com Conselho
Panamericano de Escalada - IFSC, permitindo que atletas brasileiros participassem do
Campeonato Pan-americano 2020 - evento seletivo para as Olimpíadas 2020.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: CAGE módulos presenciais 2020 – fevereiro de 2020
Receita LAP: R$ 2.240,00
Despesas: Diárias e outras despesas de Viagem: R$ 880,00
Valor total aplicado: R$ 880,00 / Devolução total realizada ao COB: R$ 1.360,00
Objetivo: Este projeto de participação em cursos técnicos no Brasil objetivou o suporte à
participação de diretora técnico-executiva e diretor secretário no módulo 6 do Curso Avançado de
Gestão Esportiva, ministrado pela equipe do IOB, objetivando melhor capacitação dos
profissionais da ABEE que atuam na gestão da entidade.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.

Nome do Projeto: Campeonato Pan-Americano de Escalada Esportiva 2020 - seletivo para
Olimpíadas 2020 – fevereiro de 2020
Receita LAP: R$ 36.480,00
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 2.964,88 (fisioterapeuta) / Outras despesas de
Viagem (atletas e equipe técnica) – R$ 32.760,00
Valor total aplicado: R$ 35.454,88 / Devolução total realizada ao COB: R$ 1.025,12
Objetivo e resumo: Este projeto de participação em evento internacional – evento ocorrido na
cidade de Los Angeles – EUA, entre 24 de fevereiro de 2020 e 1 de março de 2020, objetivou
viabilizar a participação de 4 atletas da seleção feminina (Thais Makino e Bianca Castro indicadas
com suporte ABEE e Luana Riscado e Hellen Silva selecionadas e indicadas para o evento) e 4
atletas da seleção masculina de Escalada Esportiva (Cesar Augusto Grosso, Felipe Ho, Jean
Ouriques e Pedro Nicoloso, indicados com suporte ABEE).
Toda a seleção foi convocada com indicação baseada em critérios pré-estabelecidos em circulares
da ABEE, considerando atletas contratados para seleção.
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O projeto contemplou atletas indicados com suporte técnico de equipe permanente da ABEE. O
número de atletas considerou o número máximo de atletas por país para inscrição no referido
campeonato = 4 por gênero. Este projeto objetivou ainda dar suporte à atuação de 3 membros de
comissão técnica - analista de desempenho, gerente de seleções/coordenador técnico,
fisioterapeuta, e um dirigente.
O projeto contou ainda com recursos de patrocínio – empresa Prudential do Brasil, que custeou
as passagens aéreas dos participantes – atletas com suporte envolvidos no projeto: Cesar Grosso,
Jean Ouriques, Felipe Ho, Pedro Nicoloso, Thais Makino, Bianca Castro / Equipe ABEE: Raphael
Nishimura (presidente), Arthur Gáspari (analista de desempenho/técnico), Anderson Gouveia
(Gerente de Seleções), Manoela Vilarinho (fisioterapeuta), assim como suporte de viagem para
período pré pan para os participantes e aluguel de carros para deslocamento.
Todo período de preparação prévia com treinamento nos EUA antes do evento foi custeado com
recursos de patrocínio através de suporte adicional aos atletas e equipe técnica.
O campeonato Pan-Americano teve um atleta brasileiro finalista no masculino (Cesar Grosso,
com resultado final de 7º entre 8 finalistas). O evento não classificou brasileiros para as
Olimpíadas, considerando 1 vaga classificatória para os Olimpíadas para os campeões do evento
(Estados Unidos no masculino e Canadá no feminino). Devido ao covid-19, o evento da Olimpíada
de Tóquio foi postergado para 2021- sem nenhum brasileiro classificado.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – fevereiro de 2020
Receita LAP: R$ 24.438,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / Serviços de Contabilidade: R$ 1.650,00 /
INSS de terceiros: R$ 2.798,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00 / Serviços de Auditoria
Independente: R$ 5.700,00
Valor total Aplicado: R$ 24.438,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com o pagamento de co-working,
inclusa sala de sede administrativa telefone, internet, recepcionista, com sede à Rua Pascal, 1353sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Objetivou ainda remunerar dirigentes estatutários
– presidente, vice-presidente e diretor secretário, além de contador e serviços de auditoria
independente para análise das contas da entidade do exercício anterior.
A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas administrativas como
despesas de correio, papelaria e taxas bancárias.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – fevereiro de 2020
Receita LAP: R$ 6.900,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 6.900,00
Valor total Aplicado: R$ 6.900,00
Objetivo: Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - time A - 1ª a 3º lugares do ranking
nacional - ranking de avaliação ABEE, em preparação para eventos internacionais + suporte para
2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20.
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ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : Cesar Augusto Grosso: 2º colocado no Ranking
Geral de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal / Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no
ranking de avaliação Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em
dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal ; 1º colocado
no Ranking Brasileiro de Escalada Combinada principal 201 / Pedro Avellar: 3º colocado no Ranking Geral
de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios
pré estabelecidos para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada
combinada categoria principal 2019/ ATLETAS SUB-19 BENEFICIÁRIOS MELHOR COLOCADOS NO
RANKING DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19 melhor no ranking
de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino - seguindo critérios de circular
para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada categoria juvenil B masculino / -Atleta sub-19: Samuel Carlos - 1º atleta sub-19 melhor colocado no ranking
de avaliação geral ABEE em dezembro de 2019 na categoria principal masculino / ATLETAS DA
CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO: Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking
Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019
seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª
atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção
brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal
feminino/ Luana Riscado: 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta
convocada para seleção brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. – Valor de R$
950,00 cada atleta da seleção principal (time A) + suporte para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20
no valor de R$ 600,00 cada. Valores conforme a Portaria do COB.

Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – fevereiro de 2020
Receita: R$ 26.990,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 26.990,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento Esportivo e Execução geral de ações da entidade,
analista técnico de dados e comunicação integral, analista de desempenho, analista técnico
atuante como delegado técnico em eventos e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes
no mês de fevereiro de 2020.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – março de 2020
Receita LAP: R$ 18.688,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / Serviços de Contabilidade: R$ 1.650,00 /
INSS de terceiros: R$ 2.748,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00 /
Valor total Aplicado: R$ 18.688,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com o pagamento de co-working,
inclusa sala de sede administrativa telefone, internet, recepcionista, com sede à Rua Pascal, 1353-
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sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Objetivou ainda remunerar dirigentes estatutários
– presidente, vice-presidente e diretor secretário, além de contador.
A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas administrativas como
despesas de correio, papelaria e taxas bancárias.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – março de 2020
Receita LAP: R$ 6.900,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 6.900,00
Valor total Aplicado: R$ 6.900,00
Objetivo: Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - time A - 1ª a 3º lugares do ranking
nacional - ranking de avaliação ABEE, em preparação para eventos internacionais + suporte para
2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : Cesar Augusto Grosso: 2º colocado no Ranking
Geral de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal / Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no
ranking de avaliação Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em
dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal ; 1º colocado
no Ranking Brasileiro de Escalada Combinada principal 201 / Pedro Avellar: 3º colocado no Ranking Geral
de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios
pré estabelecidos para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada
combinada categoria principal 2019/ ATLETAS SUB-19 BENEFICIÁRIOS MELHOR COLOCADOS NO
RANKING DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19 melhor no ranking
de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino - seguindo critérios de circular
para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada categoria juvenil B masculino / -Atleta sub-19: Samuel Carlos - 1º atleta sub-19 melhor colocado no ranking
de avaliação geral ABEE em dezembro de 2019 na categoria principal masculino / ATLETAS DA
CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO: Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking
Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019
seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª
atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção
brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal
feminino/ Luana Riscado: 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta
convocada para seleção brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. – Valor de R$
950,00 cada atleta da seleção principal (time A) + suporte para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20
no valor de R$ 600,00 cada. Valores conforme a Portaria do COB.

Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – março de 2020
Receita LAP: R$ 26.990,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 26.990,40
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Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento Esportivo e Execução geral de ações da entidade,
analista técnico de dados e comunicação integral, analista de desempenho, analista técnico e
atuante como delegado técnico em eventos e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes
no mês de março de 2020.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.

Nome do Projeto: Campeonato Brasileiro de Boulder e Velocidade 2020 - Categoria
Principal - etapa 1
Receita LAP: R$ 20.728,00
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 7.920,00 / INSS terceiros – R$ 1.984,00 /
Passagens aéreas: R$ 845,26 / Hospedagem e Alimentação – R$ 4.788,00 / Outras Despesas de
Viagem- R$ 3.180,00 / Serviços Médicos – R$ 2.000,00
Valor total aplicado: R$ 20.717,26 / Devolução realizada ao COB: R$ 10,74
Objetivo: Este projeto objetivou realizar o ranking nacional nas modalidades boulder e velocidade
e avaliar atletas das categorias principal e de base. Para isso, contou como contratados 4 técnicos
de montagem de Boulder, 1 técnico de montagem de velocidade, 1 médico, além de viabilizar
deslocamento, hospedagem e suporte de viagem aos participantes contratados e equipe técnica
permanente (analista técnico, analista de desempenho e delegado técnico).
Além de recursos da LAP, o evento contou com caixa de inscrições e patrocínio para custear
STAFF local (juízes de linhas, assistentes de montagem e manutenção, fiscais, recepcionistas,
camisetas, transmissão do evento, medalhas, banner, premiação, troféus, papelaria).
O evento foi inicialmente planejado para ocorrer no mês de abril de 2020, contudo, devido ao
COVID-19, foi postergado para o mês de outubro de 2020, mantendo o local original na cidade de
São Paulo, ginásio Casa de Pedra Perdizes. Devido à tempestade no dia do evento, a modalidade
de velocidade foi transferida em formato adaptado para o mês de novembro no ginásio Campo
Base, em Curitiba – PR.
Status: Executado e aguardando parecer técnico do COB.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – abril de 2020
Receita LAP: R$ 18.738,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / Serviços de Contabilidade: R$ 1.650,00 /
INSS de terceiros: R$ 2.798,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00 /
Valor total Aplicado: R$ 18.738,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com o pagamento de co-working,
inclusa sala de sede administrativa telefone, internet, recepcionista, com sede à Rua Pascal, 1353sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Objetivou ainda remunerar dirigentes estatutários
– presidente, vice-presidente e diretor secretário, além de contador.
A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas administrativas, como
despesas de correio, papelaria e taxas bancárias.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.

9

Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – abril de 2020
Receita LAP: R$ 6.900,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 6.900,00
Valor total Aplicado: R$ 6.900,00
Objetivo: Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - time A - 1ª a 3º lugares do ranking
nacional - ranking de avaliação ABEE, em preparação para eventos internacionais + suporte para
2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : Cesar Augusto Grosso: 2º colocado no Ranking
Geral de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal / Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no
ranking de avaliação Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em
dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal ; 1º colocado
no Ranking Brasileiro de Escalada Combinada principal 201 / Pedro Avellar: 3º colocado no Ranking Geral
de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios
pré estabelecidos para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada
combinada categoria principal 2019/ ATLETAS SUB-19 BENEFICIÁRIOS MELHOR COLOCADOS NO
RANKING DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19 melhor no ranking
de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino - seguindo critérios de circular
para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada categoria juvenil B masculino / -Atleta sub-19: Samuel Carlos - 1º atleta sub-19 melhor colocado no ranking
de avaliação geral ABEE em dezembro de 2019 na categoria principal masculino / ATLETAS DA
CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO: Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking
Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019
seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª
atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção
brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal
feminino/ Luana Riscado: 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta
convocada para seleção brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. – Valor de R$
950,00 cada atleta da seleção principal (time A) + suporte para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20
no valor de R$ 600,00 cada. Valores conforme a Portaria do COB.

Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – abril de 2020
Receita LAP: R$ 26.990,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 26.990,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento Esportivo e Execução geral de ações da entidade,
analista técnico de dados e comunicação integral, analista de desempenho acompanhando todos
os atletas da seleção adulto e sub-19, analista técnico e atuante como delegado técnico em
eventos e suporte a atletas e associados, e gerente de seleções /coordenador técnico.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
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Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – maio de 2020
Receita LAP: R$ 18.738,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / Serviços de Contabilidade: R$ 1.650,00 /
INSS de terceiros: R$ 2.798,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00 /
Valor total Aplicado: R$ 18.738,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com o pagamento de co-working,
inclusa sala de sede administrativa telefone, internet, recepcionista, com sede à Rua Pascal, 1353sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Objetivou ainda remunerar dirigentes estatutários
– presidente, vice-presidente e diretor secretário, além de contador.
A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas administrativas, despesas
de correio, papelaria e taxas bancárias.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – maio de 2020
Receita LAP: R$ 6.900,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 6.900,00
Valor total Aplicado: R$ 6.900,00
Objetivo: Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - time A - 1ª a 3º lugares do ranking
nacional - ranking de avaliação ABEE, em preparação para eventos internacionais + suporte para
2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : Cesar Augusto Grosso: 2º colocado no Ranking
Geral de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal / Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no
ranking de avaliação Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em
dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal ; 1º colocado
no Ranking Brasileiro de Escalada Combinada principal 201 / Pedro Avellar: 3º colocado no Ranking Geral
de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios
pré estabelecidos para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada
combinada categoria principal 2019/ ATLETAS SUB-19 BENEFICIÁRIOS MELHOR COLOCADOS NO
RANKING DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19 melhor no ranking
de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino - seguindo critérios de circular
para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada categoria juvenil B masculino / -Atleta sub-19: Samuel Carlos - 1º atleta sub-19 melhor colocado no ranking
de avaliação geral ABEE em dezembro de 2019 na categoria principal masculino / ATLETAS DA
CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO: Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking
Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019
seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª
atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção
brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal
feminino/ Luana Riscado: 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta
convocada para seleção brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. – Valor de R$
950,00 cada atleta da seleção principal (time A) + suporte para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20
no valor de R$ 600,00 cada. Valores conforme a Portaria do COB.
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Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – maio de 2020
Receita LAP: R$ 26.990,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 26.990,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora Técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica;
analista técnico integral, analista de desempenho, analista técnico 2(delegado técnico em eventos
e analista estrutural nacional) e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes no mês de
maio de 2020. A diretoria técnica executiva dirige toda equipe de profissionais técnicos, faz a
interface com todos os ginásios e entidades vinculadas, dirige a execução de todos os eventos
esportivos nacionais e internacionais do calendário, e faz o acompanhamento e detalhamento de
todos os projetos do plano de ação do ano no SIGEF/COB, ou adaptações necessárias conforme
aprovação da diretoria estatutária. A diretora técnica executiva também faz a interface com
Secretaria Especial dos Esportes e Secretarias Estaduais sobre certidões, assistida pelo analista
técnico na elaboração de certidões com resultados. O Coordenador técnico coordena todos os
cursos técnicos ao longo do ano, adapta calendário de cursos quando necessário, atua no suporte
de logística, desenvolvimento e suporte de execução de eventos internacionais, demandas
executivas técnicas apresentadas pela diretora técnica em relação a desenvolvimento esportivo e
faz interface com profissionais técnicos de montagem (routesseteres) para montagem de escala,
conjuntamente com o delegado/analista técnico da ABEE. O analista técnico 1 da ABEE faz a
interface estrutural e analisa todas as estruturas a serem montadas, em todos os eventos, além
de análise técnica e acompanhamento de atletas da seleção brasileira adulto, e de atletas juvenis
indicados, é consultor em relação a profissionais de montagem certificados auxiliando na
montagem de escalas e compõe com comissão técnica para indicação de atletas para eventos
internacionais, assim como avalia casos de certificação de profissionais técnicos de base. O
Analista de desempenho realiza o acompanhamento detalhado dos atletas da seleção principal,
quanto à preparação física, e direciona para profissionais multidisciplinares quando necessário,
assim como acompanha atletas de elite em eventos internacionais de competição e treinamento
nacional e internacional. O analista técnico 2 atua na formatação e refinamento de regulamentos,
atua em todos os eventos esportivos nacionais do ano, assim como faz o planilhamento dos
rankings nacionais e estaduais, dá assistência à diretoria técnica e comissão técnica na
estruturação de planilhas gerais, realiza levantamento de dados específicos do esporte nacional
e internacional e elaboração de informes técnicos. Todos os profissionais de equipe permanente
da ABEE possuem funções bem definidas para aprimoramento de estrutura técnica para eventos,
capacitação de profissionais técnicos de escalada, treinamento e preparação de atletas de alto
nível e formação de bases.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – junho de 2020
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Receita LAP: R$ 18.738,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / Serviços de Contabilidade: R$ 1.650,00 /
INSS de terceiros: R$ 2.798,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00 /
Valor total Aplicado: R$ 18.738,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com o pagamento de co-working,
inclusa sala de sede administrativa telefone, internet, recepcionista, com sede à Rua Pascal, 1353sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Objetivou ainda remunerar dirigentes estatutários
– presidente, vice-presidente e diretor secretário, além de contador.
Para as despesas relacionadas neste projeto, não existiram outras fontes de recursos
complementares. A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas
administrativas como despesas de correio, papelaria, taxas bancárias e custas de cartório.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – junho de 2020
Receita LAP: R$ 6.900,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 6.900,00
Valor total Aplicado: R$ 6.900,00
Objetivo: Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - time A - 1ª a 3º lugares do ranking
nacional - ranking de avaliação ABEE, em preparação para eventos internacionais + suporte para
2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : Cesar Augusto Grosso: 2º colocado no Ranking
Geral de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal / Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no
ranking de avaliação Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em
dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal ; 1º colocado
no Ranking Brasileiro de Escalada Combinada principal 201 / Pedro Avellar: 3º colocado no Ranking Geral
de Avaliação ABEE - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios
pré estabelecidos para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada
combinada categoria principal 2019/ ATLETAS SUB-19 BENEFICIÁRIOS MELHOR COLOCADOS NO
RANKING DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19 melhor no ranking
de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino - seguindo critérios de circular
para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada categoria juvenil B masculino / -Atleta sub-19: Samuel Carlos - 1º atleta sub-19 melhor colocado no ranking
de avaliação geral ABEE em dezembro de 2019 na categoria principal masculino / ATLETAS DA
CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO: Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking
Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019
seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª
atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção
brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal
feminino/ Luana Riscado: 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta
convocada para seleção brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. – Valor de R$
950,00 cada atleta da seleção principal (time A) + suporte para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-20
no valor de R$ 600,00 cada. Valores conforme a Portaria do COB.

Status: Executado e em análise de prestação de contas.
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Nome do Projeto: Preparação Técnica – junho de 2020
Receita LAP: R$ 30.158,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Férias
remuneradas: R$ 11.733,33 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 30.158,40
Objetivo: Este projeto objetivou custear despesas de contratação de: Diretora Técnica-executiva
responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica; analista
técnico integral, analista de desempenho, analista técnico 2(delegado técnico em eventos e
analista estrutural nacional) e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes. A diretoria
técnica executiva dirige toda equipe de profissionais técnicos, faz a interface com todos os ginásios
e entidades vinculadas, dirige a execução de todos os eventos esportivos nacionais e
internacionais do calendário, e faz o acompanhamento e detalhamento de todos os projetos do
plano de ação do ano no SIGEF/COB, ou adaptações necessárias conforme aprovação da
diretoria estatutária. A diretora técnica executiva também faz a interface com Secretaria Especial
dos Esportes e Secretarias Estaduais sobre certidões, assistida pelo analista técnico na
elaboração de certidões com resultados. O Coordenador técnico coordena todos os cursos
técnicos ao longo do ano, adapta calendário de cursos quando necessário, atua no suporte de
logística, desenvolvimento e suporte de execução de eventos internacionais, demandas
executivas técnicas apresentadas pela diretora técnica em relação a desenvolvimento esportivo e
faz interface com profissionais técnicos de montagem (routesseteres) para montagem de escala,
conjuntamente com o delegado/analista técnico da ABEE. O analista técnico 1 da ABEE faz a
interface estrutural e analisa todas as estruturas a serem montadas, em todos os eventos, além
de análise técnica e acompanhamento de atletas da seleção brasileira adulto, e de atletas juvenis
indicados, é consultor em relação a profissionais de montagem certificados auxiliando na
montagem de escalas e compõe com comissão técnica para indicação de atletas para eventos
internacionais, assim como avalia casos de certificação de profissionais técnicos de base. O
Analista de desempenho realiza o acompanhamento detalhado dos atletas da seleção principal,
quanto à preparação física, e direciona para profissionais multidisciplinares quando necessário,
assim como acompanha atletas de elite em eventos internacionais de competição e treinamento
nacional e internacional. O analista técnico 2 atua na formatação e refinamento de regulamentos,
atua em todos os eventos esportivos nacionais do ano, assim como faz o planilhamento dos
rankings nacionais e estaduais, dá assistência à diretoria técnica e comissão técnica na
estruturação de planilhas gerais, realiza levantamento de dados específicos do esporte nacional
e internacional e elaboração de informes técnicos. Todos os profissionais de equipe permanente
da ABEE possuem funções bem definidas para aprimoramento de estrutura técnica para eventos,
capacitação de profissionais técnicos de escalada, treinamento e preparação de atletas de alto
nível e formação de bases.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – julho de 2020
Receita LAP: R$ 18.738,00

14

Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / Serviços de Contabilidade: R$ 1.650,00 /
INSS de terceiros: R$ 2.798,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00 /
Valor total Aplicado: R$ 18.738,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com o pagamento de co-working,
inclusa sala de sede administrativa telefone, internet, recepcionista, com sede à Rua Pascal, 1353sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Objetivou ainda remunerar dirigentes estatutários
– presidente, vice-presidente e diretor secretário, além de contador.
A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas administrativas, despesas
de correio, papelaria e taxas bancárias.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – julho de 2020
Receita LAP: R$ 50.750,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 7.850,00 / Serviços Médicos (honorários): R$
18.000,00 / Serviços médicos (despesas hospitalares): R$ 24.900,00
Valor total Aplicado: R$ 50.750,00
Objetivo: - Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - tiime A: 4 atletas masculino e 3
atletas do feminino melhores colocados nos rankings de avaliação ABEE conquistando vaga no
time A da seleção brasileira, e com colocações de 1º a 3º lugar em provas nacionais de 2019
conforme circular de convocação da ABEE para seleção 02/2020, no valor de R$ 950,00. Suporte
para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-19 - 1 atleta feminino e 1 atleta masculino recebendo
R$ 600,00, conforme circular ABEE 08/2020. Valores conforme a Portaria do COB.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : - Jean Lages Ouriques - atleta da seleção
brasileira de escalada time A, : 2º colocado no Ranking Geral de Avaliação ABEE - indicado para
time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para
convocação de seleção principal /- Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no ranking de avaliação
Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro
de 2019 e mantido como líder do ranking de avaliação em junho de 2020, seguindo critérios pré
estabelecidos para convocação de seleção principal ; Pedro Avelar – atleta do time A da seleção
Brasileira de Escalada masculina, indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de
2019 e mantido no time A em convocação de junho de 2020, seguindo critérios pré estabelecidos
para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada
categoria principal 2019/ Samuel Carlos da Silva - atleta sub-19 que conquistou vaga no time da
Seleção Principal graças à colocação no ranking de avaliação entre os 3 primeiros colocados em
junho de 2020 / ATLETA SUB-19 MASCULINO INDICADO COMO BENEFICIÁRIO PELA
EQUIPE TÉCNICA, - Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19 melhor no ranking de
avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino - seguindo critérios de
circular para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada
combinada - categoria juvenil B masculino / / ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL
FEMININO: - Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação
ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e mantida em
nova convocação de junho de 2020, graças à resultado entre as 3 primeiras no ranking principal,
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seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ - Bianca
Castro: 3ª atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para
time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e mantida entre as 3 melhores colocações
nacionais no ranking geral de avaliação ABEE atualizado em junho de 2020, seguindo critérios
pré estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ - Luana Riscado: 3ª colocada
no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta convocada para seleção brasileira
de escalada principal feminino em dezembro de 2019. / ATLETA JUVENIL B (SUB-19) INDICADA
COMO BENEFICÁRIA - Mariana Correia Hanggi - campeã juvenil 2019 de boulder e dificuldade.
- Este projeto objetivou ainda custear despesas de cirurgia de joelho (reconstrução ligamentar e
menisco) de atleta da seleção brasileira de escalada esportiva Luana Riscado, com lesão ocorrida
durante Campeonato Panamericano de Escalada em fevereiro de 2020, indicada para cirurgia por
médico do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – julho de 2020
Receita LAP: R$ 26.990,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 26.990,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora Técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica, com
formatação de projetos futuros e circulares; analista técnico integral, analista de desempenho,
analista técnico 2(delegado técnico em eventos e analista estrutural nacional) e gerente de
seleções /coordenador técnico. A diretoria técnica executiva dirige toda equipe de profissionais
técnicos, faz a interface com todos os ginásios e entidades vinculadas, dirige a execução de todos
os eventos esportivos nacionais e internacionais do calendário, e faz o acompanhamento e
detalhamento de todos os projetos do plano de ação do ano no SIGEF/COB, ou adaptações
necessárias conforme aprovação da diretoria estatutária. A diretora técnica executiva também faz
a interface com Secretaria Especial dos Esportes e Secretarias Estaduais sobre declarações e
informações sobre bolsa atleta, assistida pelo analista técnico na elaboração de certidões com
resultados. O Coordenador técnico coordena todos os cursos técnicos ao longo do ano, adapta
calendário de cursos quando necessário, atua no suporte de logística, desenvolvimento e suporte
de execução de eventos internacionais, demandas executivas técnicas apresentadas pela diretora
técnica em relação a desenvolvimento esportivo e faz interface com profissionais técnicos de
montagem (routesseteres), conjuntamente com o delegado/analista técnico da ABEE. O analista
técnico 1 da ABEE faz a interface estrutural e analisa todas as estruturas a serem montadas e
projetos futuros, além de análise técnica e acompanhamento de atletas da seleção brasileira
adulto, e de atletas juvenis, atuando como consultor em relação a profissionais de montagem
certificados e na comissão técnica para indicação de atletas para eventos internacionais. Toda
equipe técnica atuou conjuntamente para formatação inicial de projeto de técnicos de base. O
Analista de desempenho realiza o acompanhamento detalhado dos atletas da seleção principal,
quanto à preparação física, e direciona para profissionais multidisciplinares quando necessário,
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assim como acompanha atletas de elite em eventos internacionais de competição e treinamento
nacional e internacional. O analista técnico 2 atua na formatação e refinamento de regulamentos,
em todos os eventos esportivos nacionais do ano, assim como faz o planilhamento dos rankings
nacionais e estaduais, dá assistência à diretoria técnica e comissão técnica na estruturação de
planilhas gerais, realiza levantamento de dados específicos do esporte nacional e internacional e
elaboração de informes técnicos. Todos os profissionais de equipe permanente da ABEE possuem
funções bem definidas para aprimoramento de estrutura técnica para eventos, capacitação de
profissionais técnicos de escalada, treinamento e preparação de atletas de alto nível e formação
de bases.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – agosto de 2020
Receita via LAP: R$ 14.808,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / INSS de terceiros: R$ 2.468,00 /
Valor total Aplicado: R$ 14.808,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com pagamento de dirigentes
estatutários atuantes na Gestão Geral da ABEE.
A entidade contou com caixa privado de doação modal do COB para custeio de serviços de
contabilidade – R$ 1650,00 + INSS de contador: R$ 330,00, e aluguel de sala administrativa: R$
1.650,00.
A entidade utilizou caixa privado para custeio de outras despesas administrativas como despesas
de correio, papelaria e taxas bancárias.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – agosto de 2020
Receita LAP: R$ 7.850,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 7.850,00
Valor total Aplicado: R$ 7.850,00
Objetivo: - Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - tiime A: 4 atletas masculino e 3
atletas do feminino melhores colocados nos rankings de avaliação ABEE conquistando vaga no
time A da seleção brasileira, e com colocações de 1º a 3º lugar em provas nacionais de 2019
conforme circular de convocação da ABEE para seleção 02/2020, no valor de R$ 950,00. Suporte
para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-19 - 1 atleta feminino e 1 atleta masculino recebendo
R$ 600,00, conforme circular ABEE 08/2020. Valores conforme a Portaria do COB.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : - Jean Lages Ouriques - atleta da seleção
brasileira de escalada time A, : 2º colocado no Ranking Geral de Avaliação ABEE - indicado para
time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para
convocação de seleção principal /- Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no ranking de avaliação
Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro
de 2019 e mantido como líder do ranking de avaliação em junho de 2020, seguindo critérios pré
estabelecidos para convocação de seleção principal ; Pedro Avelar – atleta do time A da seleção
Brasileira de Escalada masculina, indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de
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2019 e mantido no time A em convocação de junho de 2020, seguindo critérios pré estabelecidos
para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada
categoria principal 2019/ Samuel Carlos da Silva - atleta sub-19 que conquistou vaga no time da
Seleção Principal graças à colocação no ranking de avaliação entre os 3 primeiros colocados em
junho de 2020 / ATLETA SUB-19 MASCULINO indicado como beneficiário: - Mateus Bellotto: 2º
melhor classificado sub-19 melhor no ranking de avaliação ABEE em dezembro de 2019 categoria principal masculino - seguindo critérios de circular para seleção de 2 atletas sub19
prioritários + 1º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada - categoria juvenil B
masculino / - / ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO: - Thais Makino Shiraiwa - 1ª
atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A
da seleção brasileira em dezembro de 2019 e mantida em nova convocação de junho de 2020,
graças à resultado entre as 3 primeiras no ranking principal, seguindo critérios pré-estabelecidos
para convocação de seleção principal feminino/ - Bianca Castro: 3ª atleta melhor classificada no
Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em
dezembro de 2019 e mantida entre as 3 melhores colocações nacionais no ranking geral de
avaliação ABEE atualizado em junho de 2020, seguindo critérios pré estabelecidos para
convocação de seleção principal feminino/ - Luana Riscado: 3ª colocada no ranking brasileiro de
escalada de velocidade 2019 ; atleta convocada para seleção brasileira de escalada principal
feminino em dezembro de 2019. / ATLETA JUVENIL B (SUB-19) indicada como beneficiária Mariana Correia Hanggi - campeã juvenil 2019 de boulder e dificuldade.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – agosto de 2020
Receita LAP: R$ 26.990,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 12.460,00 / INSS terceiros – R$ 2.492,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 26.990,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora Técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica, com
formatação e adaptação de eventos esportivos e circulares; analista técnico integral, analista de
desempenho, analista técnico 2(delegado técnico em eventos e analista estrutural nacional) e
gerente de seleções /coordenador técnico atuantes. A diretoria técnica executiva dirige toda
equipe de profissionais técnicos, faz a interface com todos os ginásios e entidades vinculadas,
dirige a execução de todos os eventos esportivos nacionais e internacionais do calendário, e faz
o acompanhamento e detalhamento de todos os projetos do plano de ação do ano no SIGEF/COB,
ou adaptações necessárias conforme aprovação da diretoria estatutária. A diretora técnica
executiva também faz a interface com Secretaria Especial dos Esportes e Secretarias Estaduais
sobre declarações e informações sobre bolsa atleta, assistida pelo analista técnico na elaboração
de certidões com resultados. O Coordenador técnico/gerente de seleções atende à demandas de
desenvolvimento e suporte de execução de eventos nacionais e acompanhamento de logística e
operações de eventos internacionais, atendendo à demandas executivas técnicas apresentadas
pela diretora técnica em relação a desenvolvimento esportivo, suporte de acompanhamento a
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todos os atletas da seleção, e interface com profissionais técnicos de montagem (routesseteres),
conjuntamente com o delegado/analista técnico da ABEE. O analista técnico 1 da ABEE faz a
interface estrutural e analisa todas as estruturas a serem montadas e projetos futuros, além de
análise técnica e acompanhamento de atletas da seleção brasileira adulto, e de atletas juvenis,
atuando como consultor em relação a profissionais de montagem certificados e na comissão
técnica para indicação de atletas para eventos internacionais e seleção para evento de avaliação.
Toda equipe técnica atuou conjuntamente para formatação inicial de projeto de técnicos de base.
O Analista de desempenho realiza o acompanhamento detalhado dos atletas da seleção principal,
quanto à preparação física, e direciona para profissionais multidisciplinares quando necessário,
assim como acompanha atletas de elite em eventos internacionais de competição e treinamento
nacional e internacional, atuando ainda em toda formatação de evento de avaliação. O analista
técnico 2 atua na formatação e refinamento de regulamentos textos técnicos para divulgação e
atendimento à mídia e associados, assim como faz o planilhamento dos rankings nacionais e
estaduais, dá assistência à diretoria técnica e comissão técnica na estruturação de planilhas
gerais, realiza levantamento de dados específicos do esporte nacional e internacional e
elaboração de informes técnicos. Todos os profissionais de equipe permanente da ABEE possuem
funções bem definidas para aprimoramento de estrutura técnica para eventos, capacitação de
profissionais técnicos de escalada, treinamento e preparação de atletas de alto nível e formação
de bases.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Evento de Avaliação de Atletas Sub-19 – agosto de 2020
Receita LAP: R$ 9.020,00
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 2.560,00/ Médico: R$ 1.800,00/ INSS terceiros –
R$ 872,00/ Hospedagem: R$ 1.470,00 / Outras despesas de viagem :R$ 1820,00 / Diárias: R$
180,00
Valor total aplicado: R$ 8.702,01 / Devolução realizada ao COB: R$ 317,99
Objetivo: Avaliação anual multidisciplinar de atletas das categorias sub-19 nas 3 provas de
escalada - boulder, dificuldade e velocidade para seleção de atletas sub19 objetivando
desenvolvimento esportivo de atletas de base e feedback para técnicos de base.
Evento realizado nos ginásios Casa de Pedra e Fabrica nos dias 21 e 22 de agosto de 2020, das
8 às 17hs - São Paulo – SP, com a participação de 18 atletas de base convocados via circular
ABEE nº 10/2020, e atuação de equipe permanente da ABEE (analista técnico, analista de
desempenho, gerente de seleções e diretora técnica), médico e fisioterapeuta.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – setembro de 2020
Receita via LAP: R$ 14.808,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / INSS de terceiros: R$ 2.468,00 /
Valor total Aplicado: R$ 14.808,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com pagamento de dirigentes
estatutários atuantes na Gestão Geral da ABEE.
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A entidade contou com caixa privado de doação modal do COB para custeio de serviços de
contabilidade – R$ 1650,00 + INSS de contador: R$ 330,00, e aluguel de sala administrativa: R$
1.650,00.
Para custeio de outras despesas administrativas, despesas de correio, papelaria e taxas
bancárias, a entidade utilizou o caixa de patrocínio e anuidades.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – setembro de 2020
Receita LAP: R$ 7.850,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 7.850,00
Valor total Aplicado: R$ 7.850,00
Objetivo: - Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - tiime A: 4 atletas masculino e 3
atletas do feminino melhores colocados nos rankings de avaliação ABEE conquistando vaga no
time A da seleção brasileira, e com colocações de 1º a 3º lugar em provas nacionais de 2019
conforme circular de convocação da ABEE para seleção 02/2020, no valor de R$ 950,00. Suporte
para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-19 - 1 atleta feminino e 1 atleta masculino recebendo
R$ 600,00, conforme circular ABEE 08/2020. Valores conforme a Portaria do COB.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : - Jean Lages Ouriques - atleta da seleção
brasileira de escalada time A, : 2º colocado no Ranking Geral de Avaliação ABEE - indicado para
time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para
convocação de seleção principal /- Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no ranking de avaliação
Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro
de 2019 e mantido como líder do ranking de avaliação em junho de 2020, seguindo critérios pré
estabelecidos para convocação de seleção principal ; Pedro Avelar – atleta do time A da seleção
Brasileira de Escalada masculina, indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de
2019 e mantido no time A em convocação de junho de 2020, seguindo critérios pré estabelecidos
para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada
categoria principal 2019/ Samuel Carlos da Silva - atleta sub-19 que conquistou vaga no time da
Seleção Principal graças à colocação no ranking de avaliação entre os 3 primeiros colocados em
junho de 2020 / ATLETA SUB-19 MASCULINO: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19
melhor no ranking de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino seguindo critérios de circular para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking
brasileiro de escalada combinada - categoria juvenil B masculino / - / ATLETAS DA CATEGORIA
PRINCIPAL FEMININO: - Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking Geral
de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e
mantida em nova convocação de junho de 2020, graças à resultado entre as 3 primeiras no ranking
principal, seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e mantida entre as 3 melhores
colocações nacionais no ranking geral de avaliação ABEE atualizado em junho de 2020, seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ - Luana Riscado: 3ª
colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta convocada para seleção
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brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. / ATLETA JUVENIL B (SUB-19)
FEMININO: Mariana Correia Hanggi - campeã juvenil 2019 de boulder e dificuldade.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – setembro de 2020
Receita LAP: R$ 28.430,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 13.660,00 / INSS terceiros – R$ 2.732,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 28.430,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora Técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica, com
formatação e adaptação de eventos esportivos e edital de contratação de técnicos de base;
analista técnico integral, analista de desempenho, analista técnico 2(delegado técnico em eventos
e analista estrutural nacional) e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes. A diretoria
técnica executiva dirige toda equipe de profissionais técnicos, faz a interface com todos os ginásios
e entidades vinculadas, dirige a execução de todos os eventos esportivos nacionais e
internacionais do calendário, e faz o acompanhamento e detalhamento de todos os projetos do
plano de ação do ano no SIGEF/COB, ou adaptações necessárias conforme aprovação da
diretoria estatutária. A diretora técnica executiva também faz a interface com Secretaria Especial
dos Esportes e Secretarias Estaduais sobre declarações e informações sobre bolsa atleta,
assistida pelo analista técnico na elaboração de certidões com resultados. O Coordenador
técnico/gerente de seleções atende à demandas de desenvolvimento e suporte de execução de
eventos nacionais e acompanhamento de logística e operações de eventos internacionais,
atendendo à demandas executivas técnicas apresentadas pela diretora técnica em relação a
desenvolvimento esportivo, suporte de acompanhamento a todos os atletas da seleção, e interface
com profissionais técnicos de montagem (routesseteres), conjuntamente com o delegado/analista
técnico da ABEE. O analista técnico 1 da ABEE faz a interface estrutural e analisa todas as
estruturas a serem montadas e projetos futuros, além de análise técnica e acompanhamento de
atletas da seleção brasileira adulto, e de atletas juvenis, atuando como consultor em relação a
profissionais de montagem certificados e na comissão técnica para indicação de atletas para
eventos internacionais, em caso de confirmação. Toda equipe técnica atuou conjuntamente para
formatação inicial de projeto de técnicos de base. O Analista de desempenho realiza o
acompanhamento detalhado dos atletas da seleção principal, quanto à preparação física, e
direciona para profissionais multidisciplinares quando necessário, assim como acompanha atletas
de elite em eventos internacionais de competição e treinamento nacional e internacional, atuando
ainda em toda formatação de evento de avaliação. O analista técnico 2 atua na formatação e
refinamento de regulamentos textos técnicos para divulgação e atendimento à mídia e associados,
assim como faz o planilhamento dos rankings nacionais e estaduais, dá assistência à diretoria
técnica e comissão técnica na estruturação de planilhas gerais, realiza levantamento de dados
específicos do esporte nacional e internacional e elaboração de informes técnicos. Todos os
profissionais de equipe permanente da ABEE possuem funções bem definidas para
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aprimoramento de estrutura técnica para eventos, capacitação de profissionais técnicos de
escalada, treinamento e preparação de atletas de alto nível e formação de bases.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – outubro de 2020
Receita via LAP: R$ 14.808,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / INSS de terceiros: R$ 2.468,00 /
Valor total Aplicado: R$ 14.808,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com pagamento de dirigentes
estatutários atuantes na Gestão Geral da ABEE.
A entidade contou com caixa privado de doação modal do COB para custeio de serviços de
contabilidade – R$ 1650,00 + INSS de contador: R$ 330,00, e aluguel de sala administrativa: R$
1.650,00.
A entidade utilizou caixa privado para custeio de outras despesas administrativas, despesas de
correio, papelaria e taxas bancárias
Status: Executado e aguardando parecer técnico.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – outubro de 2020
Receita LAP: R$ 7.850,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 7.850,00
Valor total Aplicado: R$ 7.850,00
Objetivo: - Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - tiime A: 4 atletas masculino e 3
atletas do feminino melhores colocados nos rankings de avaliação ABEE conquistando vaga no
time A da seleção brasileira, e com colocações de 1º a 3º lugar em provas nacionais de 2019
conforme circular de convocação da ABEE para seleção 02/2020, no valor de R$ 950,00. Suporte
para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-19 - 1 atleta feminino e 1 atleta masculino recebendo
R$ 600,00, conforme circular ABEE 08/2020. Valores conforme a Portaria do COB.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : - Jean Lages Ouriques - atleta da seleção
brasileira de escalada time A, : 2º colocado no Ranking Geral de Avaliação ABEE - indicado para
time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para
convocação de seleção principal /- Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no ranking de avaliação
Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro
de 2019 e mantido como líder do ranking de avaliação em junho de 2020, seguindo critérios pré
estabelecidos para convocação de seleção principal ; Pedro Avelar – atleta do time A da seleção
Brasileira de Escalada masculina, indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de
2019 e mantido no time A em convocação de junho de 2020, seguindo critérios pré estabelecidos
para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada
categoria principal 2019/ Samuel Carlos da Silva - atleta sub-19 que conquistou vaga no time da
Seleção Principal graças à colocação no ranking de avaliação entre os 3 primeiros colocados em
junho de 2020 / ATLETA SUB-19 MASCULINO: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19
melhor no ranking de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino seguindo critérios de circular para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking
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brasileiro de escalada combinada - categoria juvenil B masculino / - / ATLETAS DA CATEGORIA
PRINCIPAL FEMININO: - Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking Geral
de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e
mantida em nova convocação de junho de 2020, graças à resultado entre as 3 primeiras no ranking
principal, seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e mantida entre as 3 melhores
colocações nacionais no ranking geral de avaliação ABEE atualizado em junho de 2020, seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ - Luana Riscado: 3ª
colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta convocada para seleção
brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. / ATLETA JUVENIL B (SUB-19)
FEMININO: Mariana Correia Hanggi - campeã juvenil 2019 de boulder e dificuldade.
Status: Executado e aguardando parecer técnico.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – outubro de 2020
Receita LAP: R$ 28.430,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 13.660,00 / INSS terceiros – R$ 2.732,00 / Salários
e Ordenados: R$ 8.800,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 704,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 28.430,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora Técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica, com
formatação e adaptação de eventos esportivos e edital de contratação de técnicos de base;
analista técnico integral, analista de desempenho, analista técnico 2(delegado técnico em eventos
e analista estrutural nacional) e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes. A diretoria
técnica executiva dirige toda equipe de profissionais técnicos, faz a interface com todos os ginásios
e entidades vinculadas, dirige a execução de todos os eventos esportivos nacionais e
internacionais do calendário, e faz o acompanhamento e detalhamento de todos os projetos do
plano de ação do ano no SIGEF/COB, ou adaptações necessárias conforme aprovação da
diretoria estatutária. A diretora técnica executiva também faz a interface com Secretaria Especial
dos Esportes e Secretarias Estaduais sobre declarações e informações sobre bolsa atleta,
assistida pelo analista técnico na elaboração de certidões com resultados. O Coordenador
técnico/gerente de seleções atende à demandas de desenvolvimento e suporte de execução de
eventos nacionais e acompanhamento de logística e operações de eventos internacionais,
atendendo à demandas executivas técnicas apresentadas pela diretora técnica em relação a
desenvolvimento esportivo, suporte de acompanhamento a todos os atletas da seleção, e interface
com profissionais técnicos de montagem (routesseteres), conjuntamente com o delegado/analista
técnico da ABEE. O analista técnico 1 da ABEE faz a interface estrutural e analisa todas as
estruturas a serem montadas e projetos futuros, além de análise técnica e acompanhamento de
atletas da seleção brasileira adulto, e de atletas juvenis, atuando como consultor em relação a
profissionais de montagem certificados e na comissão técnica para indicação de atletas para
eventos internacionais e seleção para evento de avaliação. Toda equipe técnica atuou
conjuntamente para formatação inicial de projeto de técnicos de base. O Analista de desempenho
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realiza o acompanhamento detalhado dos atletas da seleção principal, quanto à preparação física,
e direciona para profissionais multidisciplinares quando necessário, assim como acompanha
atletas de elite em eventos internacionais de competição e treinamento nacional e internacional,
atuando ainda em toda formatação de projetos de capacitação. O analista técnico 2 atua na
formatação e refinamento de regulamentos textos técnicos para divulgação e atendimento à mídia
e associados, assim como faz o planilhamento dos rankings nacionais e estaduais, dá assistência
à diretoria técnica e comissão técnica na estruturação de planilhas gerais, realiza levantamento
de dados específicos do esporte nacional e internacional e elaboração de informes técnicos.
Todos os profissionais de equipe permanente da ABEE possuem funções bem definidas para
aprimoramento de estrutura técnica para eventos, capacitação de profissionais técnicos de
escalada, treinamento e preparação de atletas de alto nível e formação de bases.
Status: Executado e aguardando parecer técnico.

Nome do Projeto: CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA - MODALIDADE
DIFICULDADE 2020 - CATEGORIAS PRINCIPAL E SUB-19 – outubro de 2020
Receita LAP: R$ 30.956,00
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 8.280,00 / INSS terceiros – R$ 2.296 /
Produção de som e vídeo (transmissão online): R$ 5.227,50 / Serviços Gráficos: R$ 450,00 /
Hospedagem: R$ 1.792,00 / Passagens: R$ 1.959,35 / Vestuário (camisetas): R$ 2.570,50 /
Fotógrafa: R$ 1.500,00 / Serviços médicos: R$ 1.700,00 / Diárias: R$ 616,00 / Outras despesas
de viagem: R$ 4435,00
Valor total aplicado LAP: R$ 30.570,82 / Devolução realizada ao COB: R$ 385,18
Objetivo: Este projeto objetivou realização do Brasileiro de Dificuldade 2020 - etapa única para
categoria principal e sub 19, assim como possibilitou continuação de ranking brasileiro de
velocidade de forma adaptada, em parceria com o ginásio Campo Base. O evento, além de
viabilizar ranqueamento e análise técnica de atletas na modalidade de escalada de dificuldade e
velocidade – categorias principal e sub-19, consagrou os campeões de 2020 na prova olímpica –
escalada combinada, categoria principal. O evento possibilitou a contratação de 4 routesseters
(técnicos de montagem), e despesas de hospedagem, deslocamento e alimentação de delegado
técnico, coordenador técnico, diretora técnica, analista técnico e de dados, analista de
desempenho, fotógrafa, médico, camisetas, transmissão, banner. O evento contou com inscrições
para custeio de staff local (juízes de linha, fiscais de isolamento, recepcionistas, despesas de
manutenção e material do ginásio local, limpeza e papelaria). O evento contou com patrocínio para
custeio de medalhas, troféus, premiação de atletas e impressões adicionais.
Evento realizado na cidade de Curitiba – PR, nos dias 13 e 14 de novembro de 2020.
Status: Executado e em prestação de contas
Nome do Projeto: CAMPEONATO PARANAENSE DE ESCALADA ESPORTIVA 2020 MODALIDADE DIFICULDADE– outubro de 2020
Receita LAP: R$ 3.660,00
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 3.050,00 / INSS terceiros – R$ 610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 3.660,00
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Objetivo: Este projeto objetivou dar suporte à base paranaense para ranqueamento de atletas do
estado na prova de escalada de dificuldade, com custeio de 1 técnico de montagem chefe, 1
técnico de montagem assistente e 1 coordenador do evento. Contou co a participação de 15
atletas – 11 no masculino e 4 no feminino. O evento contou com caixa de inscrições para custeio
de medalhas, banner, camisetas e staff local.
Evento realizado na cidade de Curitiba – PR - ginásio Via Aventura, no dia 8 de novembro de
2020
Status: Executado e em análise de prestação de contas
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – novembro de 2020
Receita via LAP: R$ 14.808,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 12.340,00 / INSS de terceiros: R$ 2.468,00 /
Valor total Aplicado: R$ 14.808,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com pagamento de dirigentes
estatutários atuantes na Gestão Geral da ABEE.
A entidade contou com caixa privado do COB (doação modal) para custeio de serviços de
contabilidade – R$ 3.300,00 + INSS de contador: R$ 660,00, e aluguel de sala administrativa: R$
1.650,00.
Para custeio de outras despesas administrativas, despesas de correio, papelaria e taxas
bancárias, a entidade utilizou o caixa de patrocínio e anuidades.
Status: Executado e aguardando parecer técnico.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – novembro de 2020
Receita LAP: R$ 7.850,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 7.850,00
Valor total Aplicado: R$ 7.850,00
Objetivo: - Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - tiime A: 4 atletas masculino e 3
atletas do feminino melhores colocados nos rankings de avaliação ABEE conquistando vaga no
time A da seleção brasileira, e com colocações de 1º a 3º lugar em provas nacionais de 2019
conforme circular de convocação da ABEE para seleção 02/2020, no valor de R$ 950,00. Suporte
para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-19 - 1 atleta feminino e 1 atleta masculino recebendo
R$ 600,00, conforme circular ABEE 08/2020. Valores conforme a Portaria do COB.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : - Jean Lages Ouriques - atleta da seleção
brasileira de escalada time A, : 2º colocado no Ranking Geral de Avaliação ABEE - indicado para
time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para
convocação de seleção principal /- Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no ranking de avaliação
Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro
de 2019 e mantido como líder do ranking de avaliação em junho de 2020, seguindo critérios pré
estabelecidos para convocação de seleção principal ; Pedro Avelar – atleta do time A da seleção
Brasileira de Escalada masculina, indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de
2019 e mantido no time A em convocação de junho de 2020, seguindo critérios pré estabelecidos
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para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada
categoria principal 2019/ Samuel Carlos da Silva - atleta sub-19 que conquistou vaga no time da
Seleção Principal graças à colocação no ranking de avaliação entre os 3 primeiros colocados em
junho de 2020 / ATLETA SUB-19 MASCULINO: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19
melhor no ranking de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino seguindo critérios de circular para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking
brasileiro de escalada combinada - categoria juvenil B masculino / - / ATLETAS DA CATEGORIA
PRINCIPAL FEMININO: - Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking Geral
de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e
mantida em nova convocação de junho de 2020, graças à resultado entre as 3 primeiras no ranking
principal, seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e mantida entre as 3 melhores
colocações nacionais no ranking geral de avaliação ABEE atualizado em junho de 2020, seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ - Luana Riscado: 3ª
colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta convocada para seleção
brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. / ATLETA JUVENIL B (SUB-19)
FEMININO: Mariana Correia Hanggi - campeã juvenil 2019 de boulder e dificuldade.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – novembro de 2020
Receita: R$ 33.662,40
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 14.060,00 / INSS terceiros – R$ 2.812,00 / Salários
e Ordenados: R$ 13.200,00 / PIS – R$ 88,00 / FGTS – R$ 1.056,00 / INSS – R$ 2.446,40
Valor total aplicado: R$ 33.662,40
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora Técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica, com
formatação e adaptação de eventos esportivos e acompanhamento de projetos de técnicos de
base, assim como replanejamento de portfólio do ano seguinte junto ao COB; analista técnico
integral, analista de desempenho, analista técnico 2(delegado técnico em eventos e analista
estrutural nacional) e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes. A diretoria técnica
executiva dirige toda equipe de profissionais técnicos, faz a interface com todos os ginásios e
entidades vinculadas, dirige a execução de todos os eventos esportivos nacionais e internacionais
do calendário, e faz o acompanhamento e detalhamento de todos os projetos do plano de ação
do ano no SIGEF/COB, ou adaptações necessárias conforme aprovação da diretoria estatutária.
A diretora técnica executiva também faz a interface com Secretaria Especial dos Esportes e
Secretarias Estaduais sobre declarações e informações sobre bolsa atleta, assistida pelo analista
técnico na elaboração de certidões com resultados. O Coordenador técnico/gerente de seleções
atende à demandas de desenvolvimento e suporte de execução de eventos nacionais e
acompanhamento de logística e operações de eventos nacionais e internacionais, com atualização
de regras, atendendo à demandas executivas técnicas apresentadas pela diretora técnica em
relação a desenvolvimento esportivo, suporte de acompanhamento a todos os atletas da seleção,
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e interface com profissionais técnicos de montagem (routesseteres), conjuntamente com o
delegado/analista técnico da ABEE. O analista técnico 1 da ABEE faz a interface estrutural e
analisa todas as estruturas a serem montadas e projetos futuros, além de análise técnica e
acompanhamento de atletas da seleção brasileira adulto, e de atletas juvenis, atuando como
consultor em relação a profissionais de montagem certificados e na comissão técnica para
indicação de atletas para eventos internacionais e seleção para evento de avaliação. Toda equipe
técnica atuou na análise de projetos de base para formatação e evento de capacitação. O Analista
de desempenho realiza o acompanhamento detalhado dos atletas da seleção principal, quanto à
preparação física, e direciona para profissionais multidisciplinares quando necessário, assim como
acompanha atletas de elite em treinamento nacional, atuando ainda em toda formatação de evento
de capacitação com suporte de analista técnico e de comunicação, e participação em evento
nacional. O analista técnico 2 atua na formatação e refinamento de regulamentos textos técnicos
para divulgação e atendimento à mídia e associados, assim como faz o planilhamento dos
rankings nacionais e estaduais, dá assistência à diretoria técnica e comissão técnica na
estruturação de planilhas gerais, realiza levantamento de dados específicos do esporte nacional
e internacional e elaboração de informes técnicos. Todos os profissionais de equipe permanente
da ABEE possuem funções bem definidas para aprimoramento de estrutura técnica para eventos,
capacitação de profissionais técnicos de escalada, treinamento e preparação de atletas de alto
nível e formação de bases.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA - MODALIDADE BOULDER
2020 - CATEGORIAS SUB-19
Receita LAP: R$ 25.004,00 – novembro de 2020
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 6.200,00 / INSS terceiros – R$ 1.740,00
/ Serviços Gráficos: R$ 357,97 / Hospedagem: R$ 5.284,65 / Passagens: R$ 5.164,38 / Fotógrafa:
R$ 1.500,00 / Serviços médicos: R$ 1.000,00 / Diárias: R$ 321,00 / Outras despesas de viagem:
R$ 3.436,00.
Valor total aplicado LAP: R$ 24.976,00 / Devolução realizada ao COB: R$ 28,00
Objetivo: Este projeto objetivou realização do Brasileiro de Boulder 2020 - etapa única para
categoria sub 19, em parceria com o ginásio Evolução. O evento, além de viabilizar ranqueamento
e análise técnica de atletas na modalidade Boulder sub-19, consagrou os campeões de 2020 na
prova olímpica – escalada combinada, categoria sub-19. O evento possibilitou a contratação de
4 routesseters (técnicos de montagem), e despesas de hospedagem, deslocamento e alimentação
de delegado técnico, coordenador técnico, diretora técnica, analista técnico e de dados, analista
de desempenho, fotógrafa e médico.
Staff local (fiscais de isolamento, juízes de linhas, limpeza, recepcionista) e despesas locais foram
custeadas com caixa de inscrições, repassado para o ginásio sede.
Camisetas, transmissão, banner, medalhas, impressões adicinonais e premiação do evento foram
custeados com caixa de patrocínio.
Evento realizado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2020.
Status: Executado e em prestação de contas
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Nome do Projeto: Encontro de Capacitação de Técnicos de Base 2020
Receita LAP: R$ 18.744,00 – novembro de 2020
Despesas caixa LAP: Passagens- R$ 4.007,00 / Outras despesas de viagem - R$ 1.521,00 /
Diárias – R$ 300,00 /Hospedagem – R$ 4.320,00 / Serviços Técnicos – R$ 550,00 / INSS de
terceiros – R$ 110,00
Valor total aplicado LAP: R$ 9.848,00 / Devolução realizada ao COB: R$ 8.896,00
Objetivo: Este projeto objetivou capacitar técnicos de base pré-selecionados e indicados por
entidades vinculadas através de edital, para atuação com jovens atletas de 7 a 19 anos nas bases
da ABEE, com a participação de equipe multidisciplinar palestrante (nutricionista, equipe
permanente da ABEE, educador físico convidado).
Evento realizado na cidade de São Paulo - SP nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2020.
Status: Executado e em prestação de contas.

Nome do Projeto: Licenças Internacionais de atletas e equipe técnica 2020
Receita LAP: R$ 3.720,00 – novembro de 2020
Despesas caixa LAP: Inscrições, anuidade e taxas – R$ 3.565,27
Valor total aplicado LAP: 3.565,27 / Devolução realizada ao COB: R$ 154,73
Objetivo: Este projeto objetivou custear licenças internacionais de atletas inscritos em eventos
internacionais.
Status: Executado e em prestação de contas.

Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – dezembro de 2020
Receita via LAP: R$ 19.900,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 19.900,00 / INSS de terceiros: R$ 3.980,00 /
Valor total Aplicado: R$ 19.900,00
Objetivo: Esse projeto visou dar sustentabilidade à Entidade com pagamento de dirigentes
estatutários atuantes na Gestão Geral da ABEE.
A entidade contou com caixa privado para custeio de serviços de contabilidade – R$ 1650,00 +
INSS de contador: R$ 330,00, e aluguel de sala administrativa: R$ 1.650,00.
Para custeio de outras despesas administrativas, despesas de correio, papelaria e taxas
bancárias, a entidade utilizou recursos de patrocínio e anuidades.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – dezembro de 2020
Receita LAP: R$ 7.850,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 7.850,00
Valor total Aplicado: R$ 7.850,00
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Objetivo: - Auxílio mensal para atletas da seleção brasileira - tiime A: 4 atletas masculino e 3
atletas do feminino melhores colocados nos rankings de avaliação ABEE conquistando vaga no
time A da seleção brasileira, e com colocações de 1º a 3º lugar em provas nacionais de 2019
conforme circular de convocação da ABEE para seleção 02/2020, no valor de R$ 950,00. Suporte
para 2 atletas campeões de 1ª categoria sub-19 - 1 atleta feminino e 1 atleta masculino recebendo
R$ 600,00, conforme circular ABEE 08/2020. Valores conforme a Portaria do COB.
ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO : - Jean Lages Ouriques - atleta da seleção
brasileira de escalada time A, : 2º colocado no Ranking Geral de Avaliação ABEE - indicado para
time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 seguindo critérios pré estabelecidos para
convocação de seleção principal /- Felipe Ho Foganholo: 1º colocado no ranking de avaliação
Geral de Escalada categoria principal - indicado para time A da seleção brasileira em dezembro
de 2019 e mantido como líder do ranking de avaliação em junho de 2020, seguindo critérios pré
estabelecidos para convocação de seleção principal ; Pedro Avelar – atleta do time A da seleção
Brasileira de Escalada masculina, indicado para time A da seleção brasileira em dezembro de
2019 e mantido no time A em convocação de junho de 2020, seguindo critérios pré estabelecidos
para convocação de seleção principal + 2º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada
categoria principal 2019/ Samuel Carlos da Silva - atleta sub-19 que conquistou vaga no time da
Seleção Principal graças à colocação no ranking de avaliação entre os 3 primeiros colocados em
junho de 2020 / ATLETA SUB-19 MASCULINO: Mateus Bellotto: 2º melhor classificado sub-19
melhor no ranking de avaliação ABEE em dezembro de 2019 - categoria principal masculino seguindo critérios de circular para seleção de 2 atletas sub19 prioritários + 1º colocado no ranking
brasileiro de escalada combinada - categoria juvenil B masculino / - / ATLETAS DA CATEGORIA
PRINCIPAL FEMININO: - Thais Makino Shiraiwa - 1ª atleta melhor classificada no Ranking Geral
de Avaliação ABEE feminino - indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e
mantida em nova convocação de junho de 2020, graças à resultado entre as 3 primeiras no ranking
principal, seguindo critérios pré-estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ Bianca Castro: 3ª atleta melhor classificada no Ranking Geral de Avaliação ABEE feminino indicada para time A da seleção brasileira em dezembro de 2019 e mantida entre as 3 melhores
colocações nacionais no ranking geral de avaliação ABEE atualizado em junho de 2020, seguindo
critérios pré estabelecidos para convocação de seleção principal feminino/ - Luana Riscado: 3ª
colocada no ranking brasileiro de escalada de velocidade 2019 ; atleta convocada para seleção
brasileira de escalada principal feminino em dezembro de 2019. / ATLETA JUVENIL B (SUB-19)
FEMININO: Mariana Correia Hanggi - campeã juvenil 2019 de boulder e dificuldade.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – dezembro de 2020
Receita LAP: R$ 33.016,80
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 11.410,00 / INSS terceiros – R$ 2.282,00 / Salários
e Ordenados: R$ 13.200 / PIS – R$ 176,00 / FGTS – R$ 1.056,00 / INSS – R$ 4.892,80
Valor total aplicado: R$ 33.016,80
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar os profissionais contratados: Diretora Técnicaexecutiva responsável pelo Planejamento e Execução Esportiva, e direção de equipe técnica, com
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formatação e adaptação de eventos esportivos e acompanhamento de projetos de técnicos de
base, assim como replanejamento de portfólio do ano seguinte junto ao COB; analista técnico
integral, analista de desempenho e gerente de seleções /coordenador técnico atuantes. A diretoria
técnica executiva dirigiu toda equipe de profissionais técnicos, realizou interface com ginásios e
entidades vinculadas para plano do ano seguinte, mediação para plano de ação dos eventos
esportivos nacionais e internacionais do calendário, com acompanhamento e detalhamento de
todos os projetos do plano de ação do ano no SIGEF/COB, ou adaptações necessárias conforme
aprovação da diretoria estatutária. A diretora técnica executiva também faz a interface com
Secretaria Especial dos Esportes e Secretarias Estaduais sobre declarações e informações sobre
bolsa atleta, assistida pelo analista técnico na elaboração de certidões com resultados. O
Coordenador técnico/gerente de seleções atendeu à demandas de desenvolvimento e suporte de
execução de eventos nacionais e acompanhamento de logística e operações de eventos nacionais
e internacionais, com atualização de regras, atendendo à demandas executivas técnicas
apresentadas pela diretora técnica em relação a desenvolvimento esportivo, suporte de
acompanhamento a todos os atletas da seleção, e interface com profissionais técnicos de
montagem (routesseteres), conjuntamente com o delegado/analista técnico da ABEE, assim como
desenvolvimento de dinâmica geral de evento de capacitação de técnicos de base.Toda equipe
técnica atuou em conjunto para execução devida de evento de capacitação de técnicos de base.
O Analista de desempenho realizou de forma específica e refinada interface com todos os
profissionais atuantes em evento de capacitação de técnicos, mantendo acompanhamento de
atletas de elite em treinamento nacional. O analista técnico e de dados trabalhou na formatação e
refinamento de regulamentos textos técnicos para divulgação e atendimento à mídia e associados,
assim como faz o planilhamento dos rankings nacionais e estaduais, com assistência à diretoria
técnica e comissão técnica na estruturação de planilhas gerais, mantendo levantamento de dados
específicos do esporte nacional e internacional e elaboração de informes técnicos. Todos os
profissionais de equipe permanente da ABEE possuem funções bem definidas para
aprimoramento de estrutura técnica para eventos, capacitação de profissionais técnicos de
escalada, treinamento e preparação de atletas de alto nível e formação de bases.
Status: Executado e em prestação de contas
Nome do Projeto via Ofício: Compra de Agarras para CT e autobelays Perfect Descent –
dezembro de 2020
Valor solicitado/receita: R$ 68.025,96
Valor aplicado: R$ 67.984,64
Valor devolvido ao COB: R$ 41,32
Objetivo: Aquisição de agarras e módulos para CT Nacional (marcas Prisma, Bolt Holds, Fabrica
de Formas, Crux Agarras e Sauro) e 2 sistemas de autobelays importados (segurança de
velocidade) da marca oficial homologada pela IFSC (Perfect Descent)
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto via Ofício: Aquisição de Sistema Gymawere para preparação técnica
Valor solicitado/receita: R$ 24.841,75
Valor aplicado: R$ 24.841,75
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Objetivo: Esta solicitação de recursos de doação modal objetivou aquisição de sistema gymawere
e respectivos equipamentos complementares para uso do sistema direcionado para preparação
técnica (alto rendimento e desenvolvimento esportivo).
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto via Ofício: Aquisição de Sistema Gymawere para preparação técnica
Valor solicitado/receita: R$ 53.755,82
Valor aplicado: R$ 52.168,13 / Valor devolvido ao COB: R$ 1.587,69
Objetivo: Esta solicitação de recursos de doação modal objetivou aquisição de itens voltados para
preparação técnica e atuação do Departamento Médico da ABEE: Dinamômetro Power Din
equipamento de medição de Bioimpedância Inbody120, Eletro/Ultrassom Terapia Ibramed, Pistola
de liberação Miofacil, Hypervolt e respectiva maleta, Esfera vibratória, computador notebook para
departamento de planejamento esportivo Dell, Materiais complementares de atendimento
fisioterápico, Laser Sport.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.

São Paulo, 25 de março de 2021.
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