ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE, 10 DE
DEZEMBRO DE 2021.
No décimo dia de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se o Sr. Vice-Presidente e Diretor
Jurídico João Ricardo da Costa Gonçalves, brasileiro, solteiro, Advogado Inscrito na OAB/SP sob o n.º 287.082, maior capaz, portador da
Cédula de Identidade n.º 43.542.148-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 349.148.448-00, residente na Avenida Júlio de Mesquita, 615, Apto 21,
bairro Cambuí, CEP 13025-063, cidade de Campinas, SP; Sra. Diretora de Planejamento Esportivo Janine Fernandes Moreira Cardoso,
brasileira, divorciada, profissional contratada pela ABEE para o exercício de seu cargo, maior capaz, portadora da Cédula de Identidade n.º
24.812.000-1, inscrita no CPF/MF sob o n.º 162.569.928-06, residente na Rua Moliére, 450, c.50, CEP 04671-090, cidade de São Paulo, SP; e
os demais participantes constantes da lista de presença, para celebrar a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - ABEE, 10 DE DEZEMBRO DE 2021 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA
ESPORTIVA - ABEE, associação sem fins lucrativos destinada a fomentar a prática da escalada esportiva de competição, fundada em março
de 2014, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.352.992/0001-23, assegurando como finalidade única e exclusivamente nesta data realizar a
presente ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, convocada nos moldes do estatuto vigente.
Para presidir os trabalhos na presente Assembleia, foi indicado o Sr. João Ricardo da Costa Gonçalves, que nomeou Janine Fernandes
Moreira Cardoso para secretariá-lo.
Com a palavra, o Sr. Vice-Presidente da ABEE e presidente da Assembleia enfatizou a necessidade de apresentar os tópicos a serem
abordados na presente ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, conforme segue:

1 – Eleição do Conselho de Ética (3 membros efetivos, 2 membros suplentes), mandatos no interregno de 1 de janeiro de 2022 até 31 de
dezembro de 2025.

2- Eleição do Conselho Fiscal (3 membros efetivos, 2 membros suplentes), mandatos no interregno de 1 de janeiro de 2022 até 31 de
dezembro de 2025.

3- Composição do Conselho de Direção (3 membros efetivos), mandato no interregno de 1 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2025.

4- Aprovação do orçamento de 2022.

5- Aprovação do Calendário de 2022.

DO ITEM 1, 2 e 3 - ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA, CONSELHO FISCAL E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE DIREÇÃO.
O Presidente da Assembleia apresentou os nomes dos candidatos e candidatas aos respectivos cargos do Conselho de Ética, Conselho Fiscal
e apresentou a composição do Conselho Administrativo, conforme segue:
Conselho de Ética:
Nome completo: PATRICIA DOS SANTOS GUIMARÃES
CPF: 016998271-84
RG: 12172781

Nome completo: EDSON SANTIAGO DE LIMA
CPF: 218.684.188-63
RG: 32685226
Nome completo: JOSE GUSTAVO THOMAZ
CPF: 300.715.768-43
RG: 28180875
Conselho Fiscal:
Nome completo: ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA
CPF: 043.943.239-16,
RG: 30.205.977-5
Nome completo:CAROLINA BRANDT MEISTER
CPF: 074.190.679-10
RG: 10.025.575-8
Nome completo: DÁTAMES ACASTRO EGG SEGUNDO
CPF: 872.216.249-68
RG: 5.215.156-2
Conselho de Direção:
Nome completo: RAFAEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA GOMES

CPF: 000.680.361-08
RG: 4833775
Nome completo: FELIPE ARMENTANO HADDAD
CPF: 351.654.498-82
RG: 44.940.172-8
Nome completo: BIANCA DE MAGALHÃES DE CASTRO,
CPF: 128.530.277-08
RG: 11122948-0
Nesse caso, foi apresentada votação aberta unânime favorável pela composição do Conselho de Ética, Conselho Fiscal e Conselho de
Direção, pelos referidos membros com mandatos no interregno de 1 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2025.
DO ITEM 4 - APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS E ORÇAMENTO 2022.
Na apresentação do presente item foi solicitada a presença da Sra. Diretora de Planejamento Esportivo da ABEE Janine Fernandes Moreira
Cardoso, que apresentou os projetos a serem desenvolvidos pela Entidade com o orçamento ordinário previsto no montante de R$
3.332.032,58 (Três milhões, trezentos e trinta e dois mil, trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), que é inerente à Descentralização de
Recursos das Loterias 2022, conforme Ofício recebido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Orçamento loterias
R$
2022 total
3.332.032,58
Valor limite de
projetos para atividade
meio (25% )
833.008,14
Valor ABEE previsto
para atividade meio em
2022
788.313,80
Nome do Projeto
ABEE / COB 2022

mês
referência
(crédito
previsto)

Manutenção de Atletas
(mensal)

janeiro a
dezembro

R$136.800,00

Manutenção da Entidade
(mensal)

janeiro a
dezembro

R$ 592.084,00

Complemento de
departamento
financeiro/pagamentos diretoria

março a
dezembro

R$110.000,00

valor previsto
valor previsto
outros
Memória de Cálculo
Loterias 2022
recursos
Corresponde a 3.48 % do valor necessário para todos os projetos, para contemplar 3 atletas da
seleção masculina do novo combinado, 3 atletas da seleção feminina do novo combinado (R$
1200,00 cada por mês), 2 atletas de destaque sub-20 do novo combinado (700,00 cada), campeão
masculino e campeã feminino de velocidade 2021 (R$ 700,00 cada - não acumulativo caso
componha seleção do novo combinado) e 2 atletas de destaque sub 20 de velocidade.
O valor corresponde a remuneração de diretoria estatutária (presidente - membro do conselho
admininstrativo do COB, diretor secretário responsável pela prestação de contas e pagamentos,
vice-presidente e diretor jurídico responsável por todos os contratos da entidade, assistente de
prestação de contas e documentos, gerente operacional de compras, comunicação e assessoria
de imprensa geral, auditoria e contabilidade mensal e independente, aluguel de sede mensal de
janeiro a dezembro de 2022, produção de video e fotografia para eventos nacionais brasileiros
(boulder e guiada principal, e boulder e guiada sub-20, speed absoluto). Além das despesas
listadas via recursos das loterias, os projetos demandam outros recursos (patrocínio e caixa
privado) para custeio de papelaria, correios, recomposições de projetos, taxas bancárias, de
cartório e despesas emergenciais.
Remuneração integral de diretor financeiro - presidente, para controle mais especializado de
contas a pagar e receber de recursos loterias, patrocínio e caixa privado, inclunindo INSS de
empresa (remanejamento de World Games anteriormente previsto com Recurso Extraordinário)

Preparação Técnica
(mensal)

janeiro a
dezembro

R$ 1.190.788,32

LGPD - serviços de
assessoria jurídica para
adequação à Lei Geral de
Proteção de
Dados (LGPD)

execução COB

R$ 30.500,00

Anuidade Plena da
Federação Internacional
de Escalada Esportiva IFSC 2022

janeiro

R$ 26.000,00

Ouvidoria 2022

janeiro

R$ 5.329,28

Corresponde à ouvidoria obrigatória disposta no site da entidade, com rateio de valor e valor total
licitado pelo COB - início em 03/01/2022

Assembleia Geral da
Federação Internacional
de Escalada Esportiva
2022 -

fevereiro

R$ 16.900,00

Corresponde a passagem, hospedagem e auxílio de outras despesas de viagem para o presidente
da ABEE na Assembleia anual IFSC, a ocorrer na cidade de Salt Lake City, Utah dias 18 e 19 de
março de 2022, com viagem prevista de 16 a 20 de março de 2022.

Complemento de
Preparação técnica PAREDE DE VELOCIDADE E
BOULDER 2 NO CT
NACIONAL

fevereiro

O valor corresponde a remuneração como prestador de 10 técnicos de base por mês, de março a
dezembro, para treinamento de atletas de base, remuneração como RPA de assistente de análise
de desemepnho e controle de carga, remuneração de psicólogo, médico e fisioterapeuta do
Departamento médico para atendimneto de atletas das seleções e atletas de base indicados,
remuneração mensal para profissionais técnicos CLT´s integrais: diretora de planejamento,
técnica e executiva, remuneração de coordenador de alto rendimento/analista de desempenho e
chefe de Departamento médico, remuneração de coordenador de desenvolvimento esportivo e
gerente de seleções, técnicos de base e planos de carreira de técnicos de montagem,
remuneração de analista técnico geral e gerente de comunicação técnica geral, remuneração de
técnico de base de CT nacional .
O Valor é anual e corresponde a serviços de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de
Proteção de Dados - valor via edital do COB com empresa aprovada para rateio entre as
confederações, exeutado pelo COB / Elaboração de processo para garantia de acesso, de
retificação, de exclusão e de portabilidade dos dados pessoais do titular; Elaboração de processos
de gerenciamento de violações e notificações necessárias, propondo modelo para o Relatório de
Impacto de Proteção de Dados (RIPD) e Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais;
Elaboração plano de gestão de crise e resposta em caso de incidente
de violação de dados Dados (LGPD), tendo como vencedora o escritório DANIEL ADVOGADOS.
Valor corresponde à anuidade para manutenção de filiação da ABEE à Federação Internacional de
Escalada - E 2500,00 + taxas de remessa internacional e impostos relacionados.

R$ 300.000,00

Corresponde a valor previsto para construção de estrutura de velocidade e boulder 2 no CT
Nacional da ABEE - valor reservado de recursos do ano de 2021, aguardando entrega de fundação
e cobertura da prefeitura (data prevista - fevereiro de 2022).

Evento de Avaliação de
Atletas da Seleção
Principal e Sub-20 - 17 A
20 DE FEVEREIRO CURITIBA/PR

fevereiro

R$ 51.018,00

Congresso Olímpico do
Brasil edição 2022 - 19 e
20 DE MARÇO SALVADOR/BA

fevereiro

R$ 9.800,00

Encontro e Curso para
Árbitros e Técnicos de
Montagem 2022 CURITIBA/PR

fevereiro

R$ 8.800,00

Corresponde a curso para árbitros principais de destaque atuantes nos nacionais e técnicos de
montagem (com custeio de despesas para encontro objetivando atuação conjunta em evento de
avaliação). Datas a confirmar.

Etapas da Copa do Mundo
de Escalada – abril e maio
com CampTraining - abril
e maio - Europa e/ou EUA

fevereiro

R$ 209.000,00

Corresponde a participação de 4 atletas nas copas do mundo previsto - EUA -boulder e lead:
Felipe Ho, Pedro Avela; no feminino, Bianca Castro, Mariana Hanggi, com acompanhamento de 1
técnico (Arthur Gaspari) e um chefe de delegação (Anderson Gouveia), para 2 eventos entre os
dias 20 e 29 de maio, e Camp Training Prévio (a confirmar locais para cada atleta, dependendo da
logística de cada atleta com passagens, auxilio viagem para cobertura de hospedagem e auxilio
alimentação, seguro viagem (inscrições serão pagas separadamente via invoice do semestre).

Campeonato Centro Sulfevereiro
americano de Escalada
Esportiva Juvenil - 7 A 13
DE MARÇO - SANTIAGO DO
CHILE/ CHILE

R$ 185.000,00

Anuidade Continental PAC
(Conselho Pan-americano
de Escalada) 2022

R$ 5.000,00

Corresponde a participação de até 8 atletas no Campeonato Centro Sulamericano Juvenil a
ocorrer na cidade de Santiago entre 7 a 13 de março de 2022. Atletas previstos: Juvenil B
MASCULINO; Luis Guilherme Ferraz / Juvenil A MASCULINO: João Felipe Barbosa
Júnior MASCULINO: Luca Valentim, Pedro Namba, Mateus Bellotto /Juvenil B FEMININO: Laura
Timo
Juvenil A FEMININO: Mariana Hanggi / Junior FEMININO: Yasmin Freitas (CONFIRMAÇÃO ATÉ 25
DE JANEIRO). - INÍCIO DE EXECUÇÃO 26 DE JANEIRO COM ENVIO DE PASSAGENS ATÉ 28 DE
FEVEREIRO.
Corresponde a anuidade do Conselho Panamericano com valor previsto até US 650,00 (valor
mínimo U$ 500,00)

março

Corresponde a evento de avaliação de atletas - Felipe Ho, Rodrigo Hanada, Pedro Avelar, Laura
Timo e Mariana Hanggi da seleção principal e demais destaques sub-20 indicados para Centro
Sul (Previstos: João Felipe, Luiz Guilherme, Pedro Namba, Mateus Bellotto, Yasmin Freitas, Luca
Valentim - A CONFIRMAR NOMES ) - (controle de carga, testes específicos por prova), com
participação de analista de desepenho, coordenador de alto rendimento, coordenador de
desenvolvimento esportivo, psicólogo, médico e fisioterapeuta (a confirmar participantes). Evento
previsto para ocorrer no CT da ABEE conjuntamente com ginásio vinculado na cidade de Curitiba,
entre os dias 17 e 20 de fevereiro de 2022. -INÍCIO DE EXECUÇÃO PREVISTO DIA 15 DE JANEIRO
com ENVIO DE PASSAGENS PREVISTO ATÉ 10 DE FEVEREIRO.
Corresponde a passagem, hospedagem e auxílio de outras despesas de viagem para coordenador
de alto rendimento - ArthutGáspari e coordenador de desenvolvimento esportivo - Anderson
Gouveia para participação no Congresso que ocorrerá na cidade de Salvador entre os dia 19 e 20
de março.

Jogos Sulamericanos da
Juventude - 28 DE ABRIL
A 07 DE MAIO ROSÁRIO/ARGENTINA

março

Assembleia Geral
Ordinária da ABEE 2022 15 DE ABRIL - SÃO
PAULO/SP

abril

R$ 2.500,00

Circuito de Etapas
abril
Regionais de Escalada
Esportiva - Polos ABEE
com etapas válidas para
COPA BRASIL DE
ESCALADA 2022 - 16 DE
ABRIL A 27 DE NOVEMBRO

R$ 120.000,00

Circuito internacional de
Escalada com Copas do
Mundo na Europa (22 DE
JUNHO A 23 DE JULHO)

maio

R$ 170.000,00

Fomento da Modalidade
(Abril / 2022)

maio

R$ 6.400,00

Evento que ocorre na cidade de Rosário, Argentina, a ser executado conjuntamente com o Comitê
Olímpico Brasileiro - atletas indicados para lista larga (16 a 18 anos - 2 vagas por país) - Mariana
Hanggi (feminino), Luca Valentim e Felipe Barbosa (masculino). Evento ocorrerá entre os dias 28 de
abril e 07 de maio, com viagem prevista para dia 25 de abril e retorno dia 08 de maio com 3
membros técnicos da ABEE previstos.
Evento previsto para ocorrer na cidade de São Paulo (sede ABEE) para aprovação de contas do
exercício anterior. Prevê despesas de viagem de representante da Comissão de Atletas e diretor
jurídico (passagens, hospedagem e auxílio viagem) para 1 dia - data prevista - 15 de abril de 2022.
Valor corresponde a ATÉ 8 etapas de bouder (objetivando 1 por polo), 6 etapas de guiada (1 por
polo) docircuito regional/estadual de bouler e guiada, com valor de apoio para remuneração de
técnicos de montagem (chefe no valor de R$ 1800,00 e assistente no valor de R$ 1100,00) e
coordenador de evento (R$ 1800,00) + respectivos INSS de empresa de 20%, totalizando R$
5.640,00 por evento regional/estadual. Interessados em organizar eventos de velocidade, com
estrutura pronta, contarão com remuneração de 1 coordeandor de evento no valor de R$ 1100,00
(até 3 etapas no circuito). Dentre os eventos regionais, conforme interesse das respectivas
organizações, estão previstos até 6 etapas de boulder, 3 etapas de guiada e 3 etapas de speed
para serem eventos opens válidos pela COPA BRASIL DE ESCALADA 2022. Eventos válidos pela
Copa Brasil de boulder e guiada, além da remuneração de técnicos e coordenadores, contarão
com remuneração de 1 técnico de montagem assistente no valor de R$ 1100,00 e envio de 1
árbitro da ABEE como juiz chefe (passagem aérea e auxílio viagem para hospedagem e
alimentação). Cursos de arbitragem poderão ser organizados para respectivas organizações da
Copa BR de forma online e/ou presencial, mediante solicitação da Organização local. PERÍODO
PARA INSCRIÇÃO DE EVENTOS - ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2022 / CONFIRMAÇÃO DE EVENTOS
APROVADOS - 15 DE MARÇO DE 2022/ PERÍODO DE EVENTOS - 16 DE ABRIL A 27 DE NOVEMBRO
DE 2022.
Corresponde a participação de 4 atletas nas copas da Europa de junho - Innsbruck (B, L) e julho Villars (L, S),Chamonix (L), Briançon (L)- Felipe Ho, Pedro Avelar; no feminino, Bianca Castro,
Mariana Hanggi, com acompanhamento de 1 técnico (Arthur Gaspari) e um chefe de delegação
(Anderson Gouveia). Viagem prevista entre 18 de junho até 24 de julho.
Corresponde a inscrições de atletas em eventos da copa do mundo do 1º semestre (abril a junho),
considerando etapas de boulder dos EUA - até 4 atletas inscritos na prova de boulder (possíveis
eventos na invoice - etapa 1 de SLC (4 inscrições de boulder), etapa 2 de SLC (4 inscrições de
boulder e 1 de speed),

(DES) Mundial Juvenil de
Escalada - 22 A 31 DE
AGOSTO - EUA

junho

R$ 180.162,80

Fomento da Modalidade Julho/2022

julho

R$ 14.000,00

COPA DO MUNDO - NOVO
COMBINADO - OUTUBRO LOCAL A CONFIRMAR

agosto

Simpósio Internacional
sobre Saúde do
Escalador 2022 NOEMBRO 2022

agosto

Evento a ser confirmado pela IFSC, aguardando classificação e confirmação - previsto envio de 2
atletas.

R$ 12.000,00

Campeonato Brasileiro de setembro
Escalada Esportiva 2022 categoria principal - 23 A
28 DE SETEMBRO DE 2022

R$ 90.000,00

Sistema IFSC de
resultados

R$ 45.950,18

a confirmar

Corresponde a participação de 6 atletas (melhores performances no Centro Sulamericano) –
possibilidades: uvenil B MASCULINO; Luis Guilherme Ferraz Juvenil A MASCULINO: João Felipe
Barbosa Júnior /MASCULINO: Mateus Bellotto, Luca Valentim, Pedro Namba, a confirmar / Juvenil
B FEMININO: Laura Timo / Juvenil A FEMININO: Mariana Hanggi/ Junior FEMININO: Yasmin
Freitas com passagem, hospedagem, auxílio viagem, seguro viagem e inscrições para atletas
indicados (a confirmar) e 3 membros de equipe técnica em evento a ocorrer nos EUA (cidade a
confirmar) entre 22 e 31 de agosto de 2022. Além de recursos das loterias, projeto prevê
complemento de patrocínio. Viagem prevista entre 18 de agosto e 1 de setembro de 2022.
Corresponde a inscrições de atletas em eventos da copa do mundo do 2º semestre (previsto 16
inscrições), Campeonato Mundial Juvenil (previsto 12 inscrições) e possibilidade de evento
combinado (2 atletas) da copa do mundo.

Valor de R$ 12000,00 para custeio de traduções, coordenadoria e plataforma online, a ser
captado por organizadora do evento, com possibilidade de apoio institucional da ABEE e logística
operacional (plataforma). EVENTO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
Valor corresponde a remunerações de 4 routesseters de boulder (1 chefe, 1 nacional e 2
assistentes), 4 routesseters de guiada (1 chefe, 1 nacional e 2 assistentes), delegados técnico das
3 provas (boulder, guiada e speed), juiz chefe, respectivas passagens, hospedagens e auxilio
viagem para profissionais de fora da cidade sede do evento - Curitiba, PR, despesas de passagens,
hospedagem, auxilio viagem para diretora técnico execuviva durante todo o evento - presidente de
juri, analista de desempenho, presidente e diretor financeiro da ABEE, diretor jurídico da ABEE,
locação de tendas, confeccão de camisetas. backdrops e staff do evento. O evento conta com
demanda de uso de outros recursos para custeio de papelaria, custeio de STAFF local geral,
despesas emergenciais, premiações em dinheiro para atletas, troféus e medalhas. O evento está
previsto para ocorrer na cidade de Curitiba, PR entre 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, com
viagens de participantes previstas entre 18 e 29 de setembro de 2022.
Custos estimados de implementação ao longo do ano de sistema oficial de resultados IFSC

Campeonato PanAmericano de Escalada
Esportiva Juvenil 2022 previsto para
NOVEMBRO/2022

a confirmar
data e local

DES - Encontro de
Capacitação de Técnicos
de Base - DEZEMBRO
/2022

outubro

R$ 38.500,00

Campeonato Brasileiro de
Escalada Esportiva 2022 categorias SUB-20 - 11 A
15 DE NOVEMBRO DE
2022

outubro

R$ 80.000,00

ASSMBLEIA ABEE DE
APROVAÇÃO DE
ORÇAMENTO 2023 - 13
DE NOVEMBRO DE 2022

novembro

Licenças Internacionais
de Equipe ABEE em
eventos internacionais

novembro

Valor total orçamento
2022 - loterias
Valor estimado
necessário de outros
recursos

R$ 167.000,00

0

R$ 7.500,00

Valor previsto corresponde a participação de ATÉ 8 atletas no evento (em análise pelo COB) se
confirmado nomes a confirmar após BRASILEIRO PRINCIPAL , com acompanhamento de 1 técnico
(Arthur Gaspari) e um chefe de delegação (Anderson Gouveia) e um membro técnico adicional com
passagens, auxilio viagem para cobertura de hospedagem e auxilio alimentação, seguro viagem e
inscrições do evento previsto para ocorrer no final do mês de novembro de 2022 (data e local a
serem confirmados pelo PAC), com período de adaptação prévia.
Este evento prevê capacitação de técnicos aprovados via edital para capacitação específica e
posterior contratação para atuação em projetos de 2023 (custeio de auxílio viagem para os dias
de viagem, passagens e hospedagem), incluindo palestrantes convidados e membros técnicos
participantes.
Valor corresponde a remunerações de 4 routesseters de boulder (1 chefe, 1 nacional e 2
assistentes), 4 routesseters de guiada (1 chefe, 1 nacional e 2 assistentes), delegados técnico, juiz
chefe, respectivas passagens, hospedagens e auxilio viagem para profissionais de fora da cidade
sede do evento - Curitiba, PR, despesas de passagens, hospedagem, auxilio viagem para diretora
técnico execuviva - presidente de juri, analista de desempenho, diretor da ABEE, confecção de
camisetas. backdrops e staff do evento. O evento conta com demanda de uso de outros recursos
para custeio de papelaria, custeio de STAFF local geral, despesas emergenciais, premiações em
dinheiro para atletas, troféus e medalhas. O evento está previsto para ocorrer na cidade de
Curitiba, PR entre 11 e 15 de novembro, e poderá ser antecipado para início de novembro ou
começo de dezembro, dependendo de data de Panamericano e Enem - confirmação prevista até 30
de agosto de 2022.
Evento previsto para ocorrer no dia 13 de novembro de 2022, por ocasião do Campeonato
Brasileiro sub-20, em dia off de evento, com data a confirmar, conforme data do Brasileiro de
Escalada Sub-20.

Corresponde a licenças internacionais de atletas e equipe técnica a ser pago para IFSC no final do
ano de exercício após eventos- previsto 6 atletas em copas do mundo (2 sub-20) + 6 atletas sub-20
adicionais + membros técnicos.

R$3.332.032,58
R$ 562.000,00

Ficou estabelecido por votação que esse será o calendário de eventos vigente para o ano de 2022.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença dos presentes e deu por encerrada a Assembleia. Portanto,
fica registrada a presente Ata de Assembleia a qual lavrei e subscrevo para os devidos fins de direito.
São Paulo, 10 de dezembro de 2021.

_____________________________
Janine Fernandes Moreira Cardoso
Secretária da Assembleia Geral Ordinária

_____________________________
João Ricardo da Costa Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Vice-Presidente da Associação Brasileira de Escalada Esportiva (ABEE)
Diretor Jurídico da Associação Brasileira de Escalada Esportiva (ABEE)
OAB/SP 287.082

