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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, a ABEE 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/loterias) pelo COB. O orçamento base da escalada apresentado pelo COB (LAP) para 2022
foi de R$ 3.332.032,58 com projetos no portifólio da ABEE aprovados em assembleia geral em
dezembro de 2021 dispostos em ATA e devido alinhamento de projetos junto ao COB baseado
em objetivos estratégicos da entidade de 2022-2024.
A aplicação de recursos em projetos para 2022 segue voltada para os 5 pilares (gestão e
governança, imagem e visibilidade, educação e cultura, desenvolvimento esportivo e alto
rendimento), com os seguintes objetivos estratégicos ligados a tais pilares norteando as ações da
entidade em 2022: aumentar a visibilidade da escalada no Brasil, aumentar o número de atletas
de base no Brasil, melhorar a estrutura técnica da escalada no Brasil, melhorar a gestão da
entidade, melhorar o desenvolvimento técnico de atletas no Brasil, melhorar os resultados
internacionais de atletas brasileiros.
Com a pandemia durante o ano de 2021, a ABEE adaptou seu calendário de eventos
esportivos (que originalmente iniciariam em abril de 2021), para início em agosto de 2021 com
participações internacionais em 2 mundiais – mundial juvenil em agosto/2021 e mundial adulto em
setembro/2021.
O calendário de eventos nacionais em 2021 iniciou em outubro e foi até o meio de mês de
dezembro, incluindo Campeonato Brasileiro Adulto de Boulder, Campeonato Brasileiro de
Escalada Guiada e Absoluto de Velocidade, Campeonato Brasileiro Juvenil de Boulder e Escalada
guiada, e apoio a campeonatos regionais de Minas Gerais, Centro-Oeste, Rio Grande do Sul,
Paraná e São Paulo.
O total de orçamento das loterias aprovados pelo COB em 2020 para repasse à ABEE em 2021
mediante solicitação de projetos foi no valor de R$ 2.958.485,86, para execução de projetos
alinhados aos objetivos estratégicos. Além disso, o saldo do ano anterior disponível para execução
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de projetos foi de R$ 16.690,73, totalizando o valor anual de R$ 2.970.438,87 para projetos com
recursos das loterias em 2021 (LAP).
Deste valor, a ABEE solicitou ao COB para execução com recursos das loterias em 2021 o valor
bruto total de R$ 2.602.008,32 para os projetos do ano, abaixo listados - executados conforme
viabilidade devido à pandemia. A ABEE concluiu devoluções ao COB no ano corrente de 2021
conforme projetos com prestação de contas finalizadas no valor de R$ 68.329,29. Desta forma, a
ABEE finalizou o ano de 2021 com um saldo realizado + empenhado de recursos das loterias no
valor de R$ 2.533.679,03 (valor de projetos solicitados – valor devolvido).
Em 2021, a ABEE contou ainda com recursos privados do COB (doação modal) para
complemento de cursos de capacitação de técnicos de montagem e equipe técnica, material
administrativo e esportivo, no valor de R$ 145.771,98.
Os recursos de patrocínio viabilizaram em 2021 o complemento de despesas e eventos
nacionais ao longo do ano - aquisição de medalhas, troféus, banners complementares, cobertura
e complemento de estrutura física de Boulder na área externa no CT da ABEE, colchões
complementares, implementação de campus board no CT, recomposições, premiações de atletas
(cheques Prudential), suporte extraordinário a atleta de base pertencente à de seleção brasileira
para ajuda com moradia através de projeto extraordinário, remunerações complementares de
equipe administrativa não previsto via loterias, suporte para preparação técnica de atletas com
custeio de técnico internacional e períodos de camp training como complemento de projetos de
participações em eventos internacionais, despesas administrativas e fomento da modalidade,
incluindo serviços de assessoria de imprensa, e patrocínio para Simpósio de Saúde do Escalador
O total de receita de patrocínio em 2021 foi R$ 296.506,57.
Além disso, a entidade seguiu em 2021 contando com recursos de filiações, licenças de técnicos,
cursos e inscrições em eventos de seus atletas associados totalizando receita em 2021 de R$
49.868,76.
Desta forma, o montante total de recursos brutos da ABEE no ano de 2021 foi de R$
3.094.155,63.
O planejamento e execução de projetos da entidade no ano de 2021 seguiram baseados
no mapa estratégico da ABEE, aprovado em fevereiro de 2021 junto ao COB. O Planejamento
estratégico da ABEE do ciclo 2021-2024 está disposto no site da entidade com descrição de
objetivos estratégicos e mapa estratégico para embasar a priorização de projetos de 2022.
Apresentamos abaixo a lista de projetos executados em 2021 com os recursos acima
informados:
JANEIRO/2021
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Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – janeiro de 2021
Receita Loterias: R$ 27.330,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil: R$
1.650,00/ INSS de terceiros: R$ 4.230,00 / Aluguel Predial: R$ 1.950,00 / Serviços administrativos:
R$ 1.500,00
Valor total Aplicado: R$ 27.330,00
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. Visou ainda remunerar dirigentes (presidente/diretor
financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário, contador e serviços operacionais
administrativos referente ao mês de janeiro de 2021.
Status: Executado
Outros recursos: A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas
administrativas como despesas de correio, papelaria e taxas bancárias, assim como patrocínio
para custeio de hospedagem de site (R$ 857,92), serviços de recebimento de agarras (R$ 150,00),
complemento de encargos de gestora operacional fora lap (R$ 465,00), taxa bancária de
recomposição – atividade meio (R$ 150,00), taxas bancárias (R$ 40,15).
Nome do Projeto: Canal de Ouvidoria – janeiro de 2021
Valor deduzido do orçamento da ABEE (Loterias) de 2021: R$ 5007, 72
Objetivo: Trazer uma comunicação mais direta e confiável junto ao público em geral, com foco no
aprimoramento de gestão e ética da entidade, através de uma prestação de Serviços de Ouvidoria
para o ano de 2021 para disponibilização de informações em sitio eletrônico da ABEE, conforme
exigido em artigo 3º, incisos XI e XII, c/c os arts. 11, 12 e 18, inciso II e seu parágrafo 2º, todos da
portaria 115, de 03 de abril de 2018, do Ministério do Esporte.
Status: Executado pelo COB.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – janeiro de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
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principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultados em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrão - 3º lugar no ranking brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado
Nome do Projeto: Preparação Técnica – janeiro de 2021
Receita Loterias: R$ 43.840,80
Despesas: Serviços médicos (fisioterapeuta e médico) – R$ 4.500,00 / INSS terceiros – R$ 900,00
/ Salários e Ordenados: R$ 28.100,00 / PIS – R$ 281,00 / FGTS – R$ 2.248,00 / INSS – R$
7.811,80.
Valor total aplicado: R$ 43.834,85 / Devolução efetuada de R$ 5,95.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
coordenador técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo e 1 analista técnico de
dados e resultados esportivos, além de médico e fisioterapeuta integrando o departamento
médico. Tal projeto foi de extrema importância para acompanhamento de treinamento e
performance de atletas da seleção brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado
por analista de desempenho, gerente técnico e coordenador de base - que também organizam a
contratação e interface com todos os técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento
de atletas em desenvolvimento esportivo nos polos nacionais ABEE, além da interface com
profissionais internacionais técnicos para futuras capacitações de técnicos nacionais (projetos
realizados entre fevereiro e maio de 2021).
Status: Executado
Outros recursos: Este projeto contou com outros recursos de patrocínio para aquisição de
medalhas de premiação de eventos do campeonato brasileiro 2021 no valor de R$ 911,27.

Nome do Projeto: Anuidade Plena da Federação Internacional de Escalada Esportiva - IFSC
2021 – janeiro de 2021
Receita Loterias: R$ 22.000,00
Despesas: Anuidade (E 2500,00) – R$ 17.087,00 / Impostos – R$ 2.986,75
Valor total aplicado: R$ 20.073,85 / Devolução realizada ao COB: R$ 1.926,25
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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, no
valor de E 2500,00.
FEVEREIRO/2021
Nome do Projeto: Curso para Árbitros e Técnicos de Montagem 2021–
Receita Loterias com saldo do ano anterior (2020) - R$ 2.850,00 – crédito em fevereiro de
2021
Despesas: Passagens de técnico: R$ 1.500,00 / Diárias: R$ 600,00 / Hospedagem e alimentação
R$ 750,00
Valor total aplicado via Loterias: R$ 948,60 / Devolução total realizada ao COB: R$ 1901,40
Objetivo: Este evento objetivou capacitar árbitros e técnicos de montagem com excelência para
atuação em eventos nacionais, e futuramente, em eventos internacionais.
Curso realizado com aula presencial na cidade de Curitiba- PR, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro.
Status: Executado com recursos de loterias e patrocínio.

Nome do Projeto: Camp Training para atletas da seleção brasileira e atletas convidados.
Receita LAP: R$ 2.040,00 - fevereiro de 2021
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos: R$ 1.700,00 Inss de terceiros: R$ 340,00
Valor total aplicado: R$ 2.040,00
Objetivo: Este projeto objetiva realizar o 1º Camp Training do ano com a participação de 2
técnicos da seleção (coordenador de alto rendimento e coordenador de desenvolvimento
esportivo), assim como viabilizar 2 técnicos de montagem para diária troca de linhas durante o
evento, com o intuito de melhora de preparação técnica de atletas da seleção brasileira de
escalada e convidados de destaque.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Avaliação de Atletas das Seleções Principal e Sub-20 - fevereiro de 2021
Receita Loterias: R$ 15.576,00
Despesas loterias: Serviços Técnicos Esportivos – R$3.225,60 / Outras despesas de Viagem
(atletas e equipe técnica RPA) – R$ 1.140,00 / Diárias: R$ 924,00 / Serviços médicos: R$ 725,98
/ INSS de terceiros – R$ 500,00 / Hospedagem: R$ 2.692,20
Valor total aplicado com loterias: R$ 9.194,18 / Devolução total realizada ao COB: R$
6.381,82
Objetivo e resumo: Este projeto objetivou avaliar de forma multidisciplinar, atletas da seleção
principal e atletas de destaque sub-20, conforme circular de convocação da ABEE, com custeio
de passagens, hospedagem e auxílio viagem para atletas de fora da cidade do evento (São Paulo
– SP), assim como equipe técnica permanente e custeio de remuneração para participação de
médico, fisioterapeuta, nutricionista, equipe técnica especialista e psicólogo.
Tal projeto otimiza a preparação técnica de atletas, identificação de talentos, prevenção de lesões
e análise individual e global do time nas categorias de base e adultos.
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Data e local do evento: 20 e 21 de fevereiro nos ginásios Casa de Pedra Perdizes e Fabrica Itaim
– São Paulo – SP.
Atletas participantes, conforme circular ABEE 02/2021 (disponível em: https://abee.com.br/wpcontent/uploads/2021/01/Circular_02_2021__Convocacao-para-evento-de-avaliacao-de-atletas2021_final_assinado.pdf ): Thais Makino, Patrícia Antunes, Camila Flores, Mariana Hanngi,
Amanda Criscuoli, Laura Timo, Pedro Avelar, Felipe Ho, Jonas Leffeck, Samuel Carlos, Rodrigo
Hanada, Mateus Bellotto, Théo Negrao, Pedro Namba e Thiago Vaz.
Status: Executado com loterias e patrocínio.
Outros recursos: Este projeto contou com patrocínio para custeio de passagens aéreas de atletas
e técnicos (R$ 2791,44), auxílio de despesa de viagem de coordenador técnico (R$ 300,00),
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – fevereiro de 2021
Receita LAP: R$ 35.540,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 1.650,00/ INSS de terceiros: R$ 4.590,00 / Aluguel Predial: R$ 2.300,00 / Serviços
administrativos: R$ 1.500,00 / Serviços de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços
de auditoria contábil independente: R$ 5.700,00
Valor total Aplicado: R$ 35.540,00
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. Visou ainda remunerar dirigentes (presidente/diretor
financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e serviços operacionaisadministrativos referente ao mês de fevereiro de 2021.
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.
Outros recursos: A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas
administrativas como despesas de correio e recursos de patrocínio para custeio de Sistema de
automação (site ABEE R$ 79,00), taxas bancárias no valor de R$ 93,50, recomposições de
projetos (R$ 525,34), reembolso de exames admissionais (R$ 100,00), papelaria (R$ 122,18).

Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – fevereiro de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
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combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultados em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no ranking brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – fevereiro de 2021
Receita LAP: R$ 45.418,00
Despesas: Serviços médicos (fisioterapeuta e médico) – R$ 4.500,00 / INSS terceiros – R$ 900,00
/ Salários e Ordenados: R$ 28.100,00 / PIS – R$ 281,00 / FGTS – R$ 2.248,00 / INSS – R$
7.811,80 / Diárias: R$ 924,00
Valor total aplicado: R$ 44.764,80 Valor devolvido ao COB: 654,00 em 15/07/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
coordenador técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo e 1 analista técnico de
dados e resultados esportivos, além de médico e fisioterapeuta integrando o departamento
médico. Tal projeto foi de extrema importância para acompanhamento de treinamento e
performance de atletas da seleção brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado
por analista de desempenho, gerente técnico e coordenador de base - que também organizam a
contratação e interface com todos os técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento
de atletas em desenvolvimento esportivo nos polos nacionais ABEE, além da interface com
profissionais internacionais técnicos para capacitação nacional (projetos realizados entre fevereiro
e maio de 2021).
Status: Executado
Outros recursos: Este projeto contou com patrocínio para custeio de cronometro de Boulder (R$
700,00), complemento de remuneração de palestrante em evento de capacitação de técnicos (R$
550,00), impressão de certificados de cursos de juízes (R$ 40,00), auxílio de despesas de viagem
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de coordenador de alto rendimento para evento de avaliação (R$ 240,00), fitas de marcação de
boulders em eventos (R$ 24,60), auxílio de deslocamento para coordenador técnico para evento
de avaliação (R$ 368,00), atuação de revisão de regulamento por equipe técnica complementar
(R$ 1000,00), complemento de importação da perfect descente (17,45).

Nome do Projeto: Campeonato Brasileiro de Escalada 2021 - prova Boulder - etapa 1
Receita LAP : R$ 36.328,80 – fevereiro de 2021
Valor devolvido integralmente ao COB devido ao cancelamento do evento (anteriormente
postergado) devido ao COVID -19 – devolução realizada em 07/06/2021.
MARÇO/2021
Nome do Projeto: Curso Internacional com árbitro IFSC para Juízes, Delegados Técnicos
e Oficiais ABEE
Receita LAP – saldo do ano anterior (2020): R$ 8.000,00 – crédito e realização em março de
2021
Despesas realizadas: Serviços Técnicos Esportivos: R$ 4.080,00 (honorários Wim Verhoeven
com impostos de remessa internacional).
Valor total aplicado: 4080,00 / Devolução total realizada ao COB: R$ 3,920,00 em 30/08/2021
Objetivo: Este evento objetivou capacitar com a máxima excelência através de Curso no formato
de EAD (ensino à distância) juízes, delegados técnicos em formação e oficiais ABEE que atuam
em eventos em funções de arbitragem, com demanda de know-how especializado sobre
regulamento e dinâmica geral sobre arbitragem em conformidade com as regras da Federação
Internacional, com curso ministrado pelo árbitro internacional da Federação Internacional de
Escalada Esportiva (IFSC) -Wim Verhoeven, com carga horária de 8 horas no total.
Datas do curso: 23 e 24 de março de 2021. Participantes: Raphael Nishimura (presidente e juiz
chefe em eventos), João Ricardo Gonçalves (diretor jurídico e presidente de júri em eventos),
Neudson Aquino (analista técnico geral), Janine Cardoso (diretora executiva e de planejamento
esportivo), Anderson Gouveia (Coordenador de desenvolvimento esportivo), Arthur Gaspari
(coordenador de alto rendimento), Goro Shiraiwa (juiz em treinamento), Alexandre Cardoso (juiz
e delegado técnico em treinamento), Pedro Nicoloso (delegado técnico em treinamento).
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Curso com treinador Internacional sobre habilidades de competição de
escalada
Receita LAP ano anterior (2020): R$ 6.110,73.– crédito e realização em março de 2021
Despesas: Serviços Técnicos Esportivos: R$ 5.464,00 (honorários Udo Newman incluso valor de
remessa internacional)
Valor total aplicado: R$ 5.464,00 / Devolução total realizada ao COB: R$ 646,73 em
30/08/2021
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Objetivo: Curso para capacitar treinadores com diferentes conhecimentos, inerentes a técnica e
tática da escalada de competição, habilidades necessárias para os movimentos modernos
(dinâmicos e coordenados), controles corporais e de balanços. O curso virtual de 8 horas, dividido
em 2 períodos de 4 horas, cobriu pedagogia do movimento da escalada, aprendizagem motora e
aquisição de habilidades, bem como conhecimento técnico-tático de escalada de competição e
habilidades necessárias ao escalador de competição. O responsável pelo curso, Udo Neumann,
é renomado treinador alemão, responsável pela preparação de diversos escaladores de elite
europeus e palestrante recorrente em diversos eventos pelo mundo, além de ser consultor de
diferentes seleções nacionais.
Preços e conversões: € 800,00 por 8 horas curso + taxa cambial do dia e taxas de envio de
remessa.
Datas do curso: 26 de março e 3 de abril de 2021. Participantes: Raphael Nishimura (presidente
e juiz chefe em eventos), João Ricardo Gonçalves (diretor jurídico e presidente de júri em eventos),
Janine Cardoso (diretora executiva e de planejamento esportivo), Anderson Gouveia
(Coordenador de desenvolvimento esportivo), Arthur Gáspari (coordenador de alto rendimento) e
10 técnicos de projetos de base ABEE e 1 técnico de CT nacional ABEE.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – março de 2021
Receita LAP: R$ 36.025,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.600,00 / Aluguel Predial: R$ 2.400,00 / Serviços
administrativos: R$ 1.500,00 / Serviços de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 /
assessoria de imprensa: R$ 6.200,00 (Ecomunica).
Valor total Aplicado: R$ 36.000,00 / Valor devolvido: R$ 25,00 em 28/07/2021.
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. Visou ainda remunerar dirigentes (presidente/diretor
financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), assessoria de imprensa, contador,
e serviços de prestação de contas referente ao mês de março de 2021.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: A entidade contou com patrocínio para custeio de taxas bancárias no valor de
R$ 110,00, taxas internacionais de envio de remessa no valor de R$ 340,00, assinatura docusign
anual no valor de R$ 3.454,72.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – março de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00

10

Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultados em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no ranking brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – março de 2021
Receita LAP: R$ 78.610,80
Despesas: Serviços médicos (fisioterapeuta e médico) – R$ 4.500,00 / INSS terceiros – R$
6.300,00 / Salários e Ordenados: R$ 28.100,00 / PIS – R$ 281,00 / FGTS – R$ 2.248,00 / INSS –
R$ 7.811,80 / Diárias: R$ 924,00 / Serviços técnicos esportivos: R$ 27.000,00
Valor total aplicado: R$ 76,240,80 Valor devolvido ao COB: R$ 2.370,00 em 30/08/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
coordenador técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo e 1 analista técnico de
dados e resultados esportivos, médico e fisioterapeuta integrando o departamento médico, assim
como 10 técnicos de base contratados através de edital para atuação com atletas sub-19. Tal
projeto foi de extrema importância para acompanhamento de treinamento e performance de
atletas da seleção brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado por analista de
desempenho, gerente técnico e coordenador de base - que também organizam a contratação e
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interface com todos os técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em
desenvolvimento esportivo nos polos nacionais ABEE, além da interface com profissionais
internacionais técnicos para capacitação nacional (projetos realizados entre fevereiro e maio de
2021).
Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com patrocínio para custeio de curso com técnico internacional
para coordenadores técnicos (alto rendimento e desenvolvimento esportivo) da ABEE (R$
1,450,16), apoio extraordinário fora Lap para atleta Bianca Castro para despesa anual técnico
Ingo Filweiser (R$ 2.997,00).
ABRIL/2021
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – abril de 2021
Receita LAP: R$ 35.985,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.560,00 / Aluguel Predial: R$ 2.400,00 / Serviços
de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços de assessoria de imprensa: R$ 6.200,00
Valor total Aplicado: R$ 35.960,00 / Valor devolvido ao COB: R$ 25,00 em 30/08/2021.
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. Visou ainda remunerar dirigentes (presidente/diretor
financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário, contador e serviços de assistente
de prestação de contas referente ao mês de abril de 2021.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: A entidade contou com caixa privado para custeio de correio, patrocínio para
custeio de outras despesas administrativas - papelaria no valor de R$ 162,10, recomposições de
projetos COB no valor de R$ 1.261,23, taxas bancárias no valor total de R$ 56,20, sala adicional
para reunião no valor de R$ 140,00, aquisição de etiquetas de patrimônio no valor de R$ 320,00.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – abril de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
basleiiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
PAtricina Antunes - 3ª colocada no ranking brasilleiro de escalada combinada 2020-categoria
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principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultaods em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no rankig brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – abril de 2021
Receita LAP: R$ 279.318,80
Despesas: Serviços médicos (fisioterapeuta e médico) – R$ 4.500,00 / INSS terceiros – R$
6.300,00 / Salários e Ordenados: R$ 28.100,00 / PIS – R$ 281,00 / FGTS – R$ 2.248,00 / INSS –
R$ 7.811,80 / Diárias: R$ 924,00 / Serviços técnicos esportivos: R$ 27.000,00 / Material Técnico
Esportivo: R$ 30.323,00
Valor total aplicado: R$ 106.563,80 / Valor devolvido ao COB: R$ 172.755,00 em 16/12/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
coordenador técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo, 1 analista técnico de
dados e resultados esportivos, médico e fisioterapeuta integrando o departamento médico, assim
como 10 técnicos de base contratados através de edital para atuação com atletas sub-19. Tal
projeto foi de extrema importância para acompanhamento de treinamento e performance de
atletas da seleção brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado por analista de
desempenho, gerente técnico e coordenador de base - que também organizam a contratação e
interface com todos os técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em
desenvolvimento esportivo nos polos nacionais ABEE, além da interface com profissionais
internacionais técnicos para capacitação nacional (projetos realizados entre fevereiro e maio de
2021). O projeto viabilizou ainda a aquisição de colchões para muro de Boulder do CT Nacional,
viabilizando segurança nos Campeonatos Brasileiros da ABEE. O projeto inicialmente previa a
montagem de parede de velocidade no CT nacional no ano de 2021, projeto postergado para 2022
devido ao aguardo de obras de fundação e cobertura de área pela prefeitura de Curitiba – parceria
da ABEE no CT Nacional.
Status: Executado.
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Outros recursos: Este projeto contou com patrocínio para custeio de Guia complementar de INSS
no valor de R$ 744,00.
Nome do Projeto – Simpósio Internacional sobre Saúde do Escalador – abril de 2021
Custeado via patrocínio: R$ 1.424,00 (coordenador do evento)
Objetivo: Este projeto objetivou nomes internacionais de excelência para apresentação de
conteúdo sobre saúde do escalador (fisioterapeuta, médicos, educadores físicos) e foi realizado
online e 1 dia.

MAIO/2021
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – maio de 2021
Receita LAP: R$ 36.185,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.560,00 / Aluguel Predial: R$ 2.400,00 / Serviços
de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços de assessoria de imprensa: R$ 6.200,00
Valor total Aplicado: R$ 35.960,00 / Valor devolvido ao COB: R$ 225,00 em 29/09/2021
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. Visou ainda remunerar dirigentes (presidente/diretor
financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e serviços de assistente
de prestação de contas referente ao mês de maio de 2021.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: A entidade contou com patrocínio para custeio de outras despesas
administrativas como despesas de correio no valor de R$ 96,60, papelaria no valor de R$ 303,20,
taxas bancárias no valor de R$ 57,40, recomposições COB (rendimentos): R$ 365,43, aluguel de
sala adicional de almoxarifado para agarras ABEE (Campo Base) no valor de R$ 300,00,
contratação de pacote zoom no valor de R$ 1201.40, locação de sala de gravação / vídeo
institucional: R$ 560,00, reembolso pacote office (administrativo): R$ 349,00.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – maio de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
basleiiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
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do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultados em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no ranking brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – maio de 2021
Receita LAP: R$ 77.856,80
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta e médico) – R$ 4.500,00 / INSS terceiros
– R$ 6.300,00 / Salários e Ordenados: R$ 28.100,00 / PIS – R$ 281,00 / FGTS – R$ 2.248,00 /
INSS – R$ 7.811,80 / Diárias: R$ 924,00 / Serviços técnicos esportivos: R$ 27.000,00
Valor total aplicado: R$ 76,240,80 Valor devolvido ao COB: R$ 1.616,00 em 29/09/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
coordenador técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo e 1 analista técnico de
dados e resultados esportivos, médico e fisioterapeuta integrando o departamento médico, assim
como 10 técnicos de base contratados através de edital para atuação com atletas sub-19. Tal
projeto foi de extrema importância para acompanhamento de treinamento e performance de
atletas da seleção brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado por analista de
desempenho, gerente técnico e coordenador de base - que também organizam a contratação e
interface com todos os técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em
desenvolvimento esportivo nos polos nacionais ABEE, além da interface com profissionais
internacionais técnicos para capacitação nacional (projetos realizados entre fevereiro e maio de
2021).
Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: Este projeto contou com patrocínio para frete de agarras de São Paulo para
Curitiba (R$ 300,00) e apoio extraordinário para projeto de Bianca Castro (R$ 2.287,24).
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Nome do Projeto: Assembleia Geral Ordinária da ABEE
Receita LAP: R$ 1.750,00
Despesas: passagens de presidente da Comissão de Atletas R$ 448,50 / auxílio despesas de
viagem: R$ 150,00
Valor total aplicado: R$ 598,50 / Valor devolvido ao COB: R$ 1151,50 em 01/10/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou a participação de diretor jurídico-vice-presidente, presidente da
ABEE, presidente da Comissão de atletas da ABEE, diretor secretário, diretora de planejamento,
com sala de reunião adicional para recebimento de associados e custeio de despesas de viagem
de presidente da comissão de atletas.
O projeto necessitou de recursos de caixa privado para custeio de cartório e diária de sala de
reunião.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Evento de Avaliação de Atletas da Seleção Principal e Sub-20 – maio 2021
Receita LAP: R$ 27.444,00
Despesas: serviços técnicos esportivos e fotografia (routesseters de Boulder e vias e fotógrafa):
R$ 12.852,14 / Inss terceiros: R$ 1.258,00 / diárias equipe técnica permanente: R$ 1.770,00 /
outras despesas de viagem de técnicos de montagem e atletas de fora de São Paulo: R$ 2.249,00
/ passagens aéreas via lap: R$ 4.140,86 / hospedagem de técnicos de montagem, equipe técnica
e atletas: R$ 5.145,00
Valor total aplicado: R$ 21.053,66 / Valor devolvido ao COB: R$ 6.390,34 em 03/11 e
01/12/2021.
Objetivo: Este projeto objetiva avaliação de 16 atletas da seleção - 9 atletas da categoria
principal, 7 atletas sub-20, para análise técnica específica através de simulado nas provas de
bouder, escalada guiada(dificuldade) e velocidade, masculino e feminino, visando ainda
convocação de atletas para Mundial Juvenil e Mundial adulto com informações atualizadas sobre
nível dos atletas.
Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: O projeto demandou recursos de patrocínio para reembolso de despesas de
deslocamentos técnicos de outras cidades de São Paulo no valor total de R$ 580,00; diárias de
atletas participantes no ginásio no valor de R$ 1050,00; reembolsos de teste covid para toda
equipe técnica atuante totalizando R$ 1.278,89; complemento de passagens aéreas fora lap no
valor de R$ 13.025,62 (fatura 36620).
JUNHO 2021
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – junho de 2021
Receita LAP: R$ 36.185,00
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Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.560,00 / Aluguel Predial: R$ 2.600,00 / Serviços
de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços de assessoria de imprensa: R$ 6.200,00
Valor total Aplicado: R$ 36.160,00 / Valor devolvido ao COB: R$ 25,00 em 04/11/2021.
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- sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Visou ainda remunerar dirigentes
(presidente/diretor financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e
serviços de assistente de prestação de contas referente ao mês de junho de 2021.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: A entidade contou com caixa privado para custeio de outras despesas
administrativas como despesas de correio, e recursos de patrocínio para custeio de taxas
bancarias no total de R$ 522,00, material de escritório no valor de R$ 569,62, reembolso pacote
office (técnico) no valor de R$ 349,00, locação de sala para Assembleia Geral no valor de R$
300,00, recomposições COB – R$ 618,49.

Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – junho de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultados em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no ranking brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
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Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – junho de 2021
Receita LAP: R$ 76.240,80
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta e médico) – R$ 4.500,00 / INSS terceiros
– R$ 6.300,00 / Salários e Ordenados: R$ 28.100,00 / PIS – R$ 281,00 / FGTS – R$ 2.248,00 /
INSS – R$ 7.811,80 / Diárias: R$ 924,00 / Serviços técnicos esportivos: R$ 27.000,00
Valor total aplicado: R$ 76.240,80
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
coordenador técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo e 1 analista técnico de
dados e resultados esportivos, médico e fisioterapeuta integrando o departamento médico, assim
como 10 técnicos de base contratados através de edital para atuação com atletas sub-19. Tal
projeto foi de extrema importância para acompanhamento de treinamento e performance de
atletas da seleção brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado por analista de
desempenho, gerente técnico e coordenador de base - que também organizam a contratação e
interface com todos os técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em
desenvolvimento esportivo nos polos nacionais ABEE.
Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: Este projeto contou com recursos de patrocínio para viabilizar apoio a projeto
de treinamento extraordinário de atleta da seleção Bianca Castro para custeio de técnico (R$
497,30), passagem aérea Felipe Ho copas do mundo Europa (R$ 3.135,19), apoio extraordinário
Felipe HO (R$ 1.2671,17).
Nome do Projeto: Etapa da Copa do Mundo de Escalada de Innsbruck - prova Escalada
Guiada
Receita Lap em junho de 2021: R$ 3.240,00
Despesas realizadas: auxílio para despesas de Viagem R$ 3.223,80 / Valor devolvido R$ 16,20
em 16/10/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou dar suporte à participação da atleta da seleção brasileira de
escalada esportiva - Bianca Castro, atleta do time A da seleção de escalada feminina, nesta etapa
do Circuito da Copa do Mundo de Escalada da prova de escalada guiada, como participação e
treinamento para o campeonato mundial 2021.
Status: Executado e em prestação de contas
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Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio para custeio de inscrição da atleta
no valor de E 50,00.

Nome do Projeto: Anuidade Continental PAC (Conselho Panamericano de Escalada) 2021
Receita Lap em junho de 2021: R$ 4.000,00
Despesas realizadas: taxas e impostos de remessa internacional: R$ 3.170,43 / Valor
devolvido- R$ 829,57 em R$ 15/10/2021.
Objetivo: Este projeto visa pagar a anuidade continental da ABEE de vínculo com Conselho
Panamericano de Escalada - IFSC, que permite que atletas brasileiros participem do
Campeonatos Centro Sul e Pan-americano 2021 - sub-20 e categoria principal.
Status: Executado e em prestação de contas
Nome do Projeto: DES – CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ESCALADA ESPORTIVA 2021 –
Voronezh, Rússia

Receita Lap em junho de 2021: R$ 121.060,00
Despesas realizadas: passagens R$ 37.935,14 / hospedagem: R$ 8.148,00 / auxílio viagem:
R$ 44.100,00 / Seguros: R$ 5.212.27 / Valor devolvido- R$ 26.809,30 em 09/12/2021.
Valor total aplicado: R$ 94.250,70
Objetivo: Este projeto objetivou enviar 5 atletas das categorias sub-20 para participação e
ranqueamento no Campeonato mundial de escalada 2021, realizado na cidade de Voronezh,
Rússia, entre 20 e 30 de agosto de 2021, com acompanhamento de 2 membros de equipe técnica
e custeio de passagens, hospedagens, seguros-viagem, auxílio para outras despesas de viagem
de todos os atletas e equipe técnica para alimentação, deslocamentos internos e cobertura de
testes para covid-19.
Status: Executado e em prestação de contas
JULHO/2021
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – julho de 2021
Receita LAP: R$ 32.360,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.960,00 / Aluguel Predial: R$ 2.600,00 / Serviços
de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços admininstrativos: R$ 1800,00
Valor total Aplicado: R$ 32.120,00/ Valor devolvido ao COB: R$ 240,00 em 03/12/2021.
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- sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Visou ainda remunerar dirigentes
(presidente/diretor financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e
serviços de assistente de prestação de contas e assistente operacional referente ao mês de julho
de 2021.
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A entidade contou com caixa privado e patrocínio para custeio de outras despesas administrativas
como despesas de correio, papelaria, taxas bancárias e assessoria de imprensa.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio para custeio de assessoria de
imprensa (R$ 6.200,00), recomposições de projetos fora lap (R$ 1.358,93), serviços de produção
de vídeo institucional sobre planejamento estratégico (R$ 2.000,00), taxas bancárias (R$ 74,20),
serviços de cartório e registro (R$ 796,64), taxa prefeitura (R$ 355,04), correios (R$ 49,90).
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – julho de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
basleiiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
PAtricina Antunes - 3ª colocada no ranking brasilleiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultaods em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no rankig brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal – Samuel Carlos,
com despesas de moradia.
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Nome do Projeto: Preparação Técnica – julho de 2021
Receita LAP: R$ 76.462,70
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta, psicólogo e médico) – R$ 4.600,00 /
INSS terceiros – R$ 6.560,00 / Salários e Ordenados: R$ 23.400,00 / PIS – R$ 234,00 / FGTS –
R$ 2.152,00 / INSS – R$ 6,536,70 / hospedagem R$ 252,00 / Serviços técnicos esportivos: R$
28.200,00
Valor total aplicado: R$ 71.837,20 / Valor devolvido: R$ 4.625,50 em 03/12/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo e 1 analista técnico de dados e
resultados esportivos, médico e fisioterapeuta integrando o departamento médico, assim como 10
técnicos de base contratados através de edital para atuação com atletas sub-19, 1 assistente de
análise de desempenho. Tal projeto foi de extrema importância para acompanhamento de
treinamento e performance de atletas da seleção brasileira principal e atletas juvenis de destaque,
realizado por analista de desempenho, gerente técnico e coordenador de base - que também
organizam a contratação e interface com todos os técnicos de base no Brasil que realizaram
acompanhamento de atletas em desenvolvimento esportivo nos polos nacionais ABEE, incluindo
hospedagem em São Paulo para atuação técnica de coordenador de desenvolvimento esportivo
para tramites de visto em Consulado Russo e transporte de material esportivo de ginásio
vinculado para Curitiba – CT nacional ABEE.
Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio para custeio de despesas de
viagem de coordenador técnico (deslocamento de viagem de carro e auxílio alimentação) no valor
de R$ 540,00, aquisição de 4 mosquetões de trava automática para uso em avaliação técnica no
valor de R$ 527,82, aquisição de 4 malas para carregamento de corda no valor de R$ 965,70, 1º
parcela de construção de parede de Boulder no CT ABEE em Curitiba no valor de R$ 9.685,00,

Nome do Projeto: Etapa da Copa do Mundo de Escalada de Chamonix - prova Escalada
Guiada
Receita Lap em julho de 2021: R$ 2.790,00 / Valor devolvido ao COB integralmente em
03/11/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou dar suporte à participação da atleta da seleção brasileira de
escalada esportiva - Bianca Castro, atleta do time A da seleção de escalada feminina, nesta etapa
do Circuito da Copa do Mundo de Escalada da prova de escalada guiada, como participação e
treinamento para o campeonato mundial 2021 adulto em evento que ocorreu na cidade de
Chamonix, França, entre 11 e 13 de julho de 2021, com viagem prevista entre 9 e 14 de julho de
2021.
Status: Valor devolvido pois a Atleta acabou não participando do evento devido à lesão, com
participação e projeto cancelado.
Nome do Projeto: Etapa da Copa do Mundo de Escalada de Briançon- prova Escalada
Guiada
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Receita Lap em julho de 2021: R$ 2.790,00 / Valor devolvido ao COB integralmente em
03/12/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou dar suporte à participação da atleta da seleção brasileira de
escalada esportiva - Bianca Castro, atleta do time A da seleção de escalada feminina, nesta etapa
do Circuito da Copa do Mundo de Escalada da prova de escalada guiada, como participação e
treinamento para o campeonato mundial 2021 adulto em evento que ocorreu na cidade de
Chamonix, França, entre 11 e 13 de julho de 2021, com viagem prevista entre 9 e 14 de julho de
2021.
Status: Valor devolvido pois a Atleta acabou não participando do evento devido à lesão, com
participação e projeto cancelado.
AGOSTO/2021
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – agosto de 2021
Receita LAP: R$ 32.120,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.920,00 / Aluguel Predial: R$ 2.600,00 / Serviços
de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços administrativos: R$ 1800,00
Valor total Aplicado: R$ 32.120,00
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- sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Visou ainda remunerar dirigentes
(presidente/diretor financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e
serviços de assistente de prestação de contas e assistente operacional referente ao mês de agosto
de 2021.
A entidade contou com caixa privado e patrocínio para custeio de outras despesas administrativas
como despesas de correio, papelaria, taxas bancárias e assessoria de imprensa.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio para custeio de assessoria de
imprensa (R$ 6.200,00), recomposições de projetos fora lap (R$ 2.595,51), devolução de
rendimentos contas atividade meio e fim (R$ 3.325,52), recomposição de passagem aérea (Ec
22/18 – R$ 4.624,55), taxas bancárias (R$ 68,20), locação de espaço agarras (Campo Base – R$
300,00), recomposições COB (R$ 4.404,06), correios – prestação de contas (R$ 464,56),

Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – agosto de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020-
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categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultaods em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no rankig brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal - Samuel Carlos,
com despesas de moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – agosto de 2021
Receita LAP: R$ 75.842,70
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta, psicólogo e médico) – R$ 4.800,00 /
INSS terceiros – R$ 6.560,00 / Salários e Ordenados: R$ 23.400,00 / PIS – R$ 234,00 / FGTS –
R$ 2.152,00 / INSS – R$ 7.160,00 / Serviços técnicos esportivos: R$ 31.000,00
Valor total aplicado: R$ 74.971,20 / Valor devolvido: R$ 871,50 devolvido em 23/12/2021.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo, 1 analista técnico de dados e resultados
esportivos, 1 técnico de CT/núcleo de base, médico, fisioterapeuta e psicólogo integrando o
departamento médico, assim como 10 técnicos de base contratados através de edital para atuação
com atletas sub-19, 1 assistente de análise de desempenho. Tal projeto foi de extrema importância
para acompanhamento de treinamento e performance de atletas da seleção brasileira principal e
atletas juvenis de destaque, realizado por analista de desempenho, gerente técnico e
coordenador de base - que também organizam a contratação e interface com todos os técnicos
de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em desenvolvimento esportivo nos
polos nacionais ABEE.
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Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: Este projetou contou com recursos de patrocínio para custeio de 2ª parcela de
construção de parede /complemento CT ABEE no valor de R$ 9.685,00; aquisição de prateleiras
para almoxarifado da ABEE no valor de R$ 1038,86; custeio de máscaras, toalhas e álcool gel
para equipe do Mundial ( R$ 686,64), complemento de passagem aérea nacional (fora lap) para
participante de Campeonato Mundial (R$ 581,65), pacote de fotos mundial juvenil (R$ 1.275,00).
Nome do Projeto: Fomento da modalidade – agosto de 2021
Receita LAP: R$ 12.800,00
Despesas realizadas: inscrições de atletas em eventos internacionais IFSC: R$ 11.903,77
Valor total aplicado: R$ 11.903,77 (invoice de E 1335,00 = R$ 9.897,50 + impostos receita
federal de R$ 2.935,83) .
Valor de devolução: R$ 869,97
Objetivo: Este projeto objetivou pagar as inscrições de atletas brasileiros previstos em eventos
do calendário internacional oficial - semestre 2 da IFSC, incluindo Campeonato Mundial sub-20
(de 19 a 31 de agosto de 2021) – 10 inscrições de E 25,00 cada prova/atleta; Campeonato Mundial
Adulto (de 15 a 21 de setembro de 2021) – 17 inscrições de E 65,00 cada prova/atleta. A
Federação Internacional de Escalada Esportiva anualmente envia invoice de cobrança de
inscrições de cada semestre do ano vigente, após balanço de participações efetivadas, com
cobrança realizada entre os meses de novembro e dezembro, considerando eventos do 2º
semestre do calendário mundial e o projeto inicia sempre antes do primeiro evento cobrado na
invoice com valor de inscrições estimadas.
Status: Executado e em prestação de contas.

Nome do Projeto: CAMPEONATO MUNDIAL DE ESCALADA ESPORTIVA 2021 – Moscou,
Rússia
Receita LAP: R$ 123.308,00
Despesas caixa LAP: Serviços médicos (fisioterapeuta) – R$ 5.200,00 / INSS terceiros – R$
1.040,00 / Hospedagem: R$ 13.868,05 / Passagens: R$ 47.041,18 / Seguros-viagem: R$ 4.044,21
/ Diárias: R$ 4.200,00 / Outras despesas de viagem: R$ 31620,00
Valor total aplicado LAP: R$ 101.810,05 / Devolução realizada ao COB: R$ 21.497,95 em
09/12/2021
Objetivo: Este projeto objetivou custear a participação de 5 atletas da categoria principal e equipe
técnica (1 chefe de equipe, 1 técnico para scout, 1 fisioterapeuta) para participação e
ranqueamento no Campeonato Mundial de Escalada de 15 a 21 de setembro em Moscou, Russia,
com viagem entre 14 e 22 de setembro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas
Outros recursos: O projeto contou com a demanda de recomposição adicional de caixa de
patrocínio no valor de R$ 2.071,97 para custeio de complemento de hospedagem fora lap.
SETEMBRO/2021
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Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – setembro de 2021
Receita LAP: R$ 38.320,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.920,00 / Aluguel Predial: R$ 2.600,00 / Serviços
de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços administrativos: R$ 1800,00 / Assessoria
de imprensa: R$ 6.200,00
Valor total Aplicado: R$ 38.320,00
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- sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Visou ainda remunerar dirigentes
(presidente/diretor financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e
serviços de assistente de prestação de contas e assistente operacional, assessoria de imprensa
referente ao mês de setembro de 2021.
A entidade contou com caixa privado e patrocínio para custeio de outras despesas administrativas
como despesas de correio, papelaria, taxas bancárias e assessoria de imprensa.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio e caixa de filiações para custeio
de despesas papelaria, correios e recomposições de projetos fora lap.

Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – setembro de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultados em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
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escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no rankig brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – setembro de 2021
Receita LAP: R$ 75.842,70
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta, psicólogo e médico) – R$ 4.500,00 /
INSS terceiros – R$ 7.100,00 / Salários e Ordenados: R$ 23.400,00 / PIS – R$ 234,00 / FGTS –
R$ 2.152,00 / INSS – R$ 7.160,00 / Serviços técnicos esportivos: R$ 31.000,00
Valor total aplicado: R$ 74.611,20 / Valor devolvido: R$ 1.231,50 devolvido em 31/01/2022.
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo, 1 analista técnico de dados e resultados
esportivos, 1 técnico de CT/núcleo de base, médico, fisioterapeuta e psicólogo integrando o
departamento médico, assim como 10 técnicos de base contratados através de edital para atuação
com atletas sub-19, 1 assistente de análise de desempenho. Tal projeto foi de extrema importância
para acompanhamento de treinamento e performance de atletas da seleção brasileira principal e
atletas juvenis de destaque, realizado por analista de desempenho, gerente técnico e
coordenador de base - que também organizam a contratação e interface com todos os técnicos
de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em desenvolvimento esportivo nos
polos nacionais ABEE.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA ESPORTIVA 2021 –
CATEGORIA PRINCIPAL BOULDER, GUIADA E ABSOLUTO VELOCIDADE
Receita LAP: R$ 83.701,00 – crédito em setembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos Esportivos – R$ 29.980,00 / INSS terceiros – R$
6.232,00 / Serviços Gráficos (banner com backdrop): R$ 880,00 / Hospedagem: R$ 8.253,00/
Passagens: R$ 9.111,46 / Serviços médicos (ambulância): R$ 3.800,00 / Diárias: R$ 2.640,00 /
Outras despesas de viagem: R$ 9.960,00/ sonorização: R$ 1.538,50 / internet: R$ 135,37
Valor total aplicado LAP: R$ 71.411,14 / Devolução realizada ao COB: R$ 12.289,26
Objetivo: Este projeto objetivou realizar o Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva 2021,
nas 3 provas olímpicas - boulder, velocidade e escalada guiada para categoria principal,
velocidade para categoria sub-20, para ranquear atletas brasileiros nas 3 provas, em etapas
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únicas em um mesmo evento com máxima qualidade técnica, contando com equipes de
montagem com técnicos (routesseters) certificados, segurança e acompanhamento médico.
Os assistentes técnicos, técnicos de montagem e todos os técnicos listados em serviços técnicos
esportivos atuam na parte técnica de montagem de desafios de linhas vias na prova de escalaa
guiada e boulders da prova de escalada - 4 membros de equipe de 'setagem' de boulders - 1
chefe, 1 nacional e 2 assistentes e 4 membros de equipe na 'setagem' de vias de escalada de
todas as categorias - 1 chefe, 2 nacionais e 1 assistente capacitados, além de delegado técnico
assistente para asssitência técnica geral de todo evento quanto à segurança, VAR, supervisão
de arbitragem e disposição geral técnica do evento.
O evento ocorreu entre 8 e 13 de outubro e 2021 na cidade de Curitiba, Paraná, com briefing de
juízes no dia 07, montagem de vias a partir do dia 04 de outubro, e montagem de estrutura
adicional prevista a partir do dia 1 de outubro.
Status: Executado e em prestação de contas
Outros recursos: Este projeto contou com patrocínio e caixa de inscrições para custeio de
montagem de estrutura externa de Boulder e parede de aquecimento/isolamento interna para
prova de boulder, incluindo material e serviços técnicos, cobertura externa alugada, locação de 3
tendas complementares, além de pagamento de premiações de atletas de 1º a 3º lugar nas 3
provas e no novo combinado, totalizando R$ 25.000,00 em premiação (cheque Prudential),
confecção de troféus, medalhas, placas de sinalização, windbanners, material de papelaria,
cheques de podium, locação de crashpads para área de isolamento, camisetas e repasse para
ginásio sede de guiada e velocidade conforme contrato para custeio de staff de escalada guiada
e despesas locais.
OUTUBRO/2021
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – outubro de 2021
Receita LAP: R$ 64.773,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil
(contador): R$ 3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 4.920,00 / Aluguel Predial: R$ 2.600,00 / Serviços
de auxiliar de prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços administrativos: R$ 1800,00 / Assessoria
de imprensa: R$ 6.200,00 / serviços de fotografia: R$ 5.040,00 / auxílio viagem: R$ 640,00 /
hospedagem: R$ 1.102,50 / Produção de som, vídeo e fotografia: R$ 17.325,00 / locução: R$
1.000,00
Valor total Aplicado: R$ 64.635,50 / Devolução: R$ 137,50
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- sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Visou ainda remunerar dirigentes
(presidente/diretor financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e
serviços de assistente de prestação de contas e assistente operacional, assessoria de imprensa
referente ao mês de outubro de 2021.
O projeto também viabilizou a cobertura ao vivo de vídeo (transmissão pelo canal youtube da
ABEE) e locução das finais das provas de Boulder e guiada, além de atuação de fotógrafa em
todos os dias de evento e despesas de viagem e acomodação relacionadas.
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Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio e caixa de filiações para custeio
de despesas papelaria, correios e recomposições de projetos fora lap.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – outubro de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
basleiiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
PAtricina Antunes - 3ª colocada no ranking brasilleiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultaods em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no rankig brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – outubro de 2021
Receita LAP: R$ 84.030,70
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta, psicólogo e médico) – R$ 4.400,00 /
INSS terceiros – R$ 7.300,00 / Salários e Ordenados: R$ 12.900,00 / PIS – R$ 234,00 / FGTS –
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R$ 2.152,00 / INSS – R$ 7.509,70 / Férias: R$ 10.474,18 / Serviços técnicos esportivos: R$
31.000,00 / Diárias: R$ 560,00 /
Valor total aplicado: R$ 78.946,10 / Devolução: R$ 5.084,60
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo (férias), 1 analista técnico de dados e
resultados esportivos, 1 técnico de CT/núcleo de base, médico, fisioterapeuta e psicólogo
integrando o departamento médico, assim como 10 técnicos de base contratados através de edital
para atuação com atletas sub-19, 1 assistente de análise de desempenho. Tal projeto foi de
extrema importância para acompanhamento de treinamento e performance de atletas da seleção
brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado por analista de desempenho, gerente
técnico e coordenador de base - que também organizam a contratação e interface com todos os
técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em desenvolvimento
esportivo nos polos nacionais ABEE.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva SUB-20 2021 - prova
Boulder e Guiada.
Receita LAP: R$ 70.378,00 – crédito em outubro de 2021
Despesas caixa LAP Serviços Técnicos Esportivos – R$ 30.580,00 / INSS terceiros – R$
4.948,00/ Serviços Gráficos (banner com backdrop): R$ 880,00 / Diárias: R$ 960,00 /
Hospedagem: R$ 5344,50 / Passagens: R$ 7.255,99 / Serviços médicos (ambulância): R$ 2900
Outras despesas de viagem: R$ 3.300,00/ Uniformes e vestuários (camisetas): R$ 2.534,00 /
sonorização: R$ 1.538,50 / internet: R$ 135,37 / aluguel e montagem de estruturas (tendas): R$
1.650,00 / sonorização: R$ 1.538,50
Valor total aplicado LAP: R$ 54.507,77 / Devolução realizada ao COB: R$ 15.870,23
Objetivo: Este projeto objetivou realizar o Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva SUB20
- 2021, nas 2 provas olímpicas – Boulder e escalada guiada, e premiar atletas na prova do novo
combinado sub20, em etapas únicas em um mesmo evento com máxima qualidade técnica,
contando com equipes de montagem com técnicos (routesseters) certificados, segurança e
acompanhamento médico.
Os assistentes técnicos, técnicos de montagem e todos os técnicos listados em serviços técnicos
esportivos atuam na parte técnica de montagem de desafios de linhas vias na prova de escalaa
guiada e boulders da prova de escalada - 4 membros de equipe de 'setagem' de boulders - 1
chefe, 1 nacional e 2 assistentes e 4 membros de equipe na 'setagem' de vias de escalada de
todas as categorias - 1 chefe, 2 nacionais e 1 assistente capacitados, além de delegado técnico
assistente para assistência técnica geral de todo evento quanto à segurança, VAR, supervisão
de arbitragem e disposição geral técnica do evento.
Este evento ranqueou atletas das categorias sub-20 nas provas de boulder e escalada guiada no
ano de 202, na cidade de Curitiba, Paraná, entre os dia 12 e 15 de novembro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas
Outros recursos: Este projeto contou com patrocínio e caixa de inscrições para custeio de
montagem de parede de aquecimento/isolamento interna para prova de boulder, incluindo material
e serviços técnicos, cobertura externa alugada, além de pagamento de premiações de atletas de
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1º a 3º lugar nas 2 provas – Boulder e escalada guiada sub-20, e novo combinado sub-20 –
totalizando R$ 12.000,00 em cheque Prudential, confecção de troféus, medalhas, placas de
sinalização, windbanners, material de papelaria, cheques de podium, locação de crashpads para
área de isolamento, e repasse para ginásio sede de guiada conforme contrato para custeio de
staff de escalada guiada e despesas locais.
Nome do Projeto: Campeonato Paranaense de Escalada - prova Boulder 2021
Receita LAP: R$ 3.660,00 – outubro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 3.050,00 / INSS de terceiros – R$ 610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 3.660,00
Objetivo: Este projeto objetiva apoiar tecnicamente etapa de boulder parananense, evento do
Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador tecnico, 2
rotuesseters, para desenvolvimento do esporte no estado do Paraná na prova de boulder. Este
projeto faz parte do projeto originalmente aprovado com o nome de Circuito de Etapas Regionais
de Escalada Esportiva - Polos ABEE.
Evento realizado com excelência na cidade de Curitiba- ginásio via Ubt Boulder, no dia 23 de
outubro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.

NOVEMBRO/2021
Nome do Projeto: Camp Training da Seleção Brasileira convocada para o Pan 2021
Receita LAP: R$ 18.786,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 800,00 / INSS de terceiros – R$ 160,00 /
Passagens: R$ 6.754,54/ Outras despesas de viagem: R$ 3.638,00 /
Valor total aplicado LAP: R$ 7.466,54 / Devolução: R$ 11.319,46
Objetivo: Este projeto objetiva treinamento conjunto de atletas da seleção principal convocados
para o Panamericano 2021, através de Camp Training/simulado de competição a ser realizado
entre os dias 28 de outubro a 2 de novembro na cidade Curitiba, PR.
Status: Executado e em prestação de contas.

Nome do Projeto: Fomento da Modalidade – novembro 2021 (Licenças Internacionais de
atletas e equipe técnica IFSC).
Receita LAP: R$ 7.500,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: Inscrições, anuidade e taxas – R$ 5.687,20 + Impostos Receita Federal:
R$ 1812,80
Valor total aplicado LAP: 7.500,00
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Objetivo: Este projeto objetivou custear licenças internacionais de atletas inscritos em eventos
internacionais.
Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: Esse projeto demandou complemento de R$ 31,84 fora lap de Imposto
relacionado.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – novembro de 2021
Receita LAP: R$ 73.835,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil: R$
6.000,00/ INSS de terceiros: R$ 7080,00 / Aluguel Predial: R$ 2.600,00 / Serviços de auxiliar de
prestação de contas: R$ 1800,00 / Serviços administrativos: R$ 3.000,00 / Assessoria de
imprensa: R$ 6.200,00 / serviços de fotografia: R$ 5.400,00 / auxílio viagem: R$ 640,00 /
hospedagem: R$ 813.75 / Produção de som, vídeo e fotografia: R$ 17.325,00 / locução: R$
1.200,00 / ativo (máquina e acessórios): R$ 940,84 / eletrônicos: R$ 556,26 / ativo (computadores
e periféricos): R$ 953,90
Valor total Aplicado: R$ 72.659,76 / Devolução: R$ 1.175,24
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- sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Visou ainda remunerar dirigentes
(presidente/diretor financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e
serviços de assistente de prestação de contas e assistente operacional, assessoria de imprensa
referente ao mês de novembro de 2021.
O projeto também viabilizou aquisição de monitor para acompanhamento de sistema VAR e
gestão de resultados de eventos, 4 rádios de comunicação em eventos, 1 case para transporte de
rádios, serviços de produção e vídeo e fotografia para cobertura ao vivo de vídeo (transmissão
pelo canal youtube da ABEE) e locução das finais das provas de Boulder e guiada, locução das
provas finais, além de atuação de fotógrafa em todos os dias de evento e despesas de viagem e
acomodação relacionadas.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio e caixa de filiações para custeio
de despesas papelaria, correios e recomposições de projetos fora lap.

Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – novembro de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
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Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultaods em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no ranking brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal com despesas de
moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – novembro de 2021
Receita LAP: R$ 87.542,70
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta, psicólogo e médico) – R$ 4.100,00 /
INSS terceiros – R$ 7.020,00 / Salários e Ordenados: R$ 23.400,00 / PIS – R$ 234,00 / FGTS –
R$ 1.872,00 / INSS – R$ 6.271,20 / Serviços técnicos esportivos: R$ 31.000,00 / 13ºsalários: R$
11.700,00
Valor total aplicado: R$ 85.547,20 / Devolução: R$ 1.995,50
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo (férias), 1 analista técnico de dados e
resultados esportivos, 1 técnico de CT/núcleo de base, médico, fisioterapeuta e psicólogo
integrando o departamento médico, assim como 10 técnicos de base contratados através de edital
para atuação com atletas sub-19, 1 assistente de análise de desempenho. Tal projeto foi de
extrema importância para acompanhamento de treinamento e performance de atletas da seleção
brasileira principal e atletas juvenis de destaque, realizado por analista de desempenho, gerente
técnico e coordenador de base - que também organizam a contratação e interface com todos os
técnicos de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em desenvolvimento
esportivo nos polos nacionais ABEE, assim como como planejamento de projetos e detalhamento
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no sistema de gestão financeira do COB e interface com entidades parceiras em estruturas
técnicas.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Campeonato Paranaense de Escalada - prova Guiada 2021
Receita LAP: R$ 3.660,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 2.000 / INSS de terceiros – R$ 400,00
Valor total aplicado LAP: R$ 2.598,00 / devolução: R$ 1.062,00
Objetivo: Este projeto apoiou tecnicamente a etapa do paranaense de escalada guiada, evento
do Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador tecnico e 1
routesseter, para desenvolvimento do esporte no estado do Paraná. Este projeto faz parte do
projeto originalmente aprovado com o nome de Circuito de Etapas Regionais de Escalada
Esportiva - Polos ABEE.
Evento realizado na cidade de Curitiba no dia 15 de novembro de 2021 no ginásio Via Aventura.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: II Simpósio Internacional sobre Saúde do Escalador - online
Receita LAP: R$ 10.000,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: Tradução simultânea: R$ 5.610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 5.610,00 / devolução: R$ 4.390,00
Objetivo: Este projeto objetivou capacitar escaladores e profissionais da área de saúde e
preparação do cenário da escalada brasileira. O evento será online e será realizado no dia 19 de
novembro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Fórum da Comissão de Atletas do Movimento Olímpico Brasileiro –
Edição 2021
Receita LAP: R$ 2.164,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: passagens: R$ 1.140,88/ outras despesas de viagem: R$ 214,00/
Hospedagem: R$ 218,50
Valor total aplicado LAP: R$ 5.610,00 / devolução: R$ 4.390,00
Objetivo: Este projeto objetivou enviar o presidente da Comissão de Atletas da ABEE ao Fórum
da Comissão de Atletas do Movimento Olímpico Brasileiro - Edição 2021, para acompanhamento
de importantes apresentações e ações de integração entre Comissão de Atletas do COB e das
Confederações, através de dinâmicas de grupo, debates e palestras. O evento foi realizado na
cidade do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Campeonato Panamericano de Escalada Esportiva 2021 - adulto
Receita LAP: R$ 228.700,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: passagens: R$ 161,241,01/ Diárias equipe técnica: R$ 8.580,00 / outras
despesas de viagem para atletas: R$ 37.260,16 / seguros: R$ 8.274,25 / inscrições de atletas: R$
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5.634,20 + imposto Receita federal no valor de R$ 1.823,47 / Serviços médicos (fisioterapeuta):
R$ 4.900,00 / INSS de terceiros: R$ 980,00
Valor total aplicado LAP: R$ 228.700,00 / devolução: R$ 4.390,00
Objetivo: Este projeto enviou 9 atletas brasileiros da categoria principal adulto para participação
no Pan-americano de Escalada 2021 com custeio de passagens aéreas, seguro viagem, auxílio
viagem para cobertura de gastos de hospedagem, testes covid, deslocamentos locais e ajuda para
alimentação, com a presença de equipe técnica e apoio ao evento com custeio de passagens para
1 routesseter especialista técnico de montagem. O evento ocorreu na cidade de Ibarra, Equador,
de 30 de novembro a 05 de dezembro de 2021, com 3 atletas brasileiros classificados para as
fases finais.
Status: Executado e em prestação de contas.
Outros recursos: Este projeto contou com recursos de patrocínio para complemento de
passagens aéreas

Nome do Projeto: Campeonato de Boulder do Centro Oeste – Etapa 1 - UBT
Receita LAP: R$ 3.660,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 3.050,00 / INSS de terceiros – R$ 610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 3.660,00
Objetivo: Este projeto objetiva apoiar tecnicamente etapa de boulder parananense, evento do
Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador tecnico, 2
rotuesseters, para desenvolvimento do esporte na região centro oeste do Brasil na prova de
boulder. Este projeto faz parte do projeto originalmente aprovado com o nome de Circuito de
Etapas Regionais de Escalada Esportiva - Polos ABEE.
Evento realizado com excelência na cidade de Brasília/ DF - ginásio via Ubt Boulder, no dia 27 de
novembro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Campeonato Gaúcho de Boulder – AGM
Receita LAP: R$ 3.660,00 – novembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 3.050,00 / INSS de terceiros – R$ 610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 3.660,00
Objetivo: Este projeto objetiva apoiar tecnicamente etapa de boulder parananense, evento do
Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador tecnico, 2
rotuesseters, para desenvolvimento do esporte no estado do Rio Grande do Sul na prova de
boulder. Este projeto faz parte do projeto originalmente aprovado com o nome de Circuito de
Etapas Regionais de Escalada Esportiva - Polos ABEE.
Evento realizado na cidade de Porto Alegre – RS, organizado pela AGM, no dia 27 de novembro
de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
DEZEMBRO/2021
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Nome do Projeto: Campeonato de Boulder do Centro Oeste – etapa 2 – ginásio Eleva
Receita LAP: R$ 3.660,00 – dezembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 3.050,00 / INSS de terceiros – R$ 610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 3.660,00
Objetivo: Este projeto objetiva apoiar tecnicamente etapa de boulder parananense, evento do
Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador tecnico, 2
rotuesseters, para desenvolvimento do esporte na região centro oeste do Brasil na prova de
boulder. Este projeto faz parte do projeto originalmente aprovado com o nome de Circuito de
Etapas Regionais de Escalada Esportiva - Polos ABEE.
Evento realizado na cidade de Brasília – DF, organizado pela Eleva, nos dias 18 e 19 de dezembro
de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Campeonato Mineiro de Boulder – Ginásio Rokaz
Receita LAP: R$ 3.660,00 – dezembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 3.050,00 / INSS de terceiros – R$ 610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 3.660,00
Objetivo: Este projeto objetiva apoiar tecnicamente etapa de boulder parananense, evento do
Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador tecnico, 2
rotuesseters, para desenvolvimento do esporte no estado de Minas Gerais na prova de boulder.
Este projeto faz parte do projeto originalmente aprovado com o nome de Circuito de Etapas
Regionais de Escalada Esportiva - Polos ABEE.
Evento realizado na cidade de Belo Horizonte, MG, organizado pela Rokaz, no dia 11 de dezembro
de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Campeonato Paulista de Boulder – Power Bloc
Receita LAP: R$ 3.660,00 – dezembro de 2021
Despesas caixa LAP: Serviços Técnicos – R$ 3.050,00 / INSS de terceiros – R$ 610,00
Valor total aplicado LAP: R$ 3.660,00
Objetivo: Este projeto objetiva apoiar tecnicamente etapa de boulder parananense, evento do
Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador tecnico, 2
rotuesseters, para desenvolvimento do esporte no estado de São Paulo na prova de boulder. Este
projeto faz parte do projeto originalmente aprovado com o nome de Circuito de Etapas Regionais
de Escalada Esportiva - Polos ABEE.
Evento realizado na cidade de Campinas - SP, organizado pelo ginásio Power Bloc, no dia 11 de
dezembro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: DES – Encontro de Capacitação de Técnicos de Base de Escalada
Receita LAP: R$ 40.180,00 – dezembro de 2021
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Despesas caixa LAP: passagens: R$ 15.723,01/ Diárias equipe técnica: R$ 120,00 / outras
despesas de viagem para técnicos pré-selecionados e assistente técnico: R$ 3.800,00 / serviços
técnicos esportivos (nutricionista – palestra presencial): R$ 562,00 / INSS de terceiros: R$ 182,40
/ Serviços médicos (vídeo palestra de médico do esporte): R$ 350,00 / hospedagem: R$ 3059,70
Valor total aplicado LAP: R$ 23727,11 devolução: R$ 16382,70
Objetivo: Este projeto viabilizou a participação de 10 técnicos de base pré selecionados através
de edital em 2021, para capacitação técnica específica objetivando contratação para 2022 para
atuação com atletas de base sub-20. Tal projeto dá continuidade ao trabalho de preparação
técnica de atletas em desenvolvimento nas bases de escalada nacional, com intercâmbio de
informações, participação de equipe multidisciplinar com palestras sobre treinamento, nutrição,
fisiologia e psicologia esportiva.
O evento ocorreu na cidade de Curitiba, Paraná, no Centro de Treinamento da ABEE (Parque
Cajuru), nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021.
Status: Executado e em prestação de contas.
Nome do Projeto: Manutenção da Entidade – dezembro de 2021
Receita LAP: R$ 40.240,00
Despesas: Remuneração de Dirigentes: R$ 18.000,00 / Serviços de auditoria e contábil: R$
3.000,00/ INSS de terceiros: R$ 5.160,00 / Aluguel Predial: R$ 2.600,00 / Serviços de auxiliar de
prestação de contas: R$ 1.800,00 / Serviços administrativos: R$ 3.000,00 / Assessoria de
imprensa: R$ 6.200,00
Valor total Aplicado: R$ 39.760,00 / Devolução: R$ 480,00
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- sala 6 - bairro do Campo Belo. São Paulo, SP. Visou ainda remunerar dirigentes
(presidente/diretor financeiro, vice-presidente/diretor jurídico e diretor-secretário), contador e
serviços de assistente de prestação de contas e assistente operacional, assessoria de imprensa
referente ao mês de dezembro de 2021.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou com recursos de patrocínio e caixa de filiações para custeio
de despesas papelaria, correios e recomposições de projetos fora lap.
A entidade teve um custo total de uniformes de atletas, equipe técnica e administrativa no ano,
custeado com recursos de patrocínio no valor de R$ 17.406,85. A ABEE contou com complemento
de patrocínio para custeio de seguro de vida dos atletas da seleção no valor de R$ 5.607,36.
Nome do Projeto: Manutenção de Atletas – dezembro de 2021
Receita LAP: R$ 11.400,00
Despesas: Auxílio de Manutenção de Atletas – R$ 11.400,00
Valor total Aplicado: R$ 11.400,00
Objetivo: Este projeto objetiva dar um suporte financeiro para atletas da seleção brasileira de
escalada vigente: 5 atletas do masculino - Felipe Ho Foganholo - atual campeão brasileiro de
boulder e combinado 2020; Pedro Avelar - 2º colocado no ranking brasileiro de dificuldade 2020-
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categoria principal; Samuel Silva - 3º colocado no ranking de boulder principal 2020; Jonas
Leffeck - 3º colocado no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 e campeão do ranking
brasileiro de escalada de velocidade 2020 e Mateus Bellotto - campeão brasileiro de escalada
combinada sub-18 (iniciante) 2020, campeão brasileiro sub-18 2020 de dificuldade + 5 atletas
do feminino: Thais Makino - campeã brasileira 2020 de escalada combinada, categoria principal;
Bianca Castro: 2ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 - cat principal;
Patrícia Antunes - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020-categoria
principal; Mariana Hanggi - '1ª colocada no ranking brasileiro de escalada de dificuldade categoria sub-16 (base) e 1 ª colocada no ranking brasileiro de escalada combinada 2020 categoria de base (sub-16); Camila Flores - 3ª colocada no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020; + 2 atletas de base com melhor performance no ranking de avaliação principal
com resultados em ranking brasileiro entre 1 a 3º lugar: Rodrigo Hanada - campeão brasileiro de
escalada combinada - Categoria sub-20 - junior (intermediário) e 3º lugar no ranking principal de
escalada de escalada de dificuldade 2020, e Théo Negrao - 3º lugar no rankig brasileiro de
escalada combinada 2020- categoria iniciante e 2º lugar no ranking brasileiro de escalada de
velocidade 2020 - categoria principal.
Este projeto é muito importante para viabilizar auxílio aos atletas de maior destaque no cenário
brasileiro de escalada, tanto da categoria principal, como de base, para que possam custear
naturezas de despesas que otimizem a preparação física e mental de cada um como atletas de
escalada de alta performance.
Valores via LAP acompanhando o teto da portaria vigente do COB.
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Outros recursos: O projeto contou ainda com recursos de patrocínio como aporte adicional
extraordinário no valor de R$ 1000.00 para atleta de base da seleção principal - Samuel Carlos,
com despesas de moradia.
Nome do Projeto: Preparação Técnica – dezembro de 2021
Receita LAP: R$ 96.145,89
Despesas realizadas: Serviços médicos (fisioterapeuta, psicólogo e médico) – R$ 3.900,00 /
INSS terceiros – R$ 6.980,00 / Salários e Ordenados: R$ 23.400,00 / PIS – R$ 234,00 / FGTS –
R$ 1.872,00 / INSS – R$ 6.271,20 / Serviços técnicos esportivos: R$ 31.000,00 / 13ºsalários: R$
11.700,00
Valor total aplicado: R$ 85,357,20 / Devolução: R$ 10.788,69
Objetivo: Este projeto objetivou remunerar 1 coordenador de desenvolvimento esportivo, 1
técnico de seleção, 1 diretora de planejamento esportivo (férias), 1 analista técnico de dados e
resultados esportivos, 1 técnico de CT/núcleo de base, médico, fisioterapeuta e psicólogo
integrando o departamento médico, assim como 10 técnicos de base contratados através de edital
para atuação com atletas sub-19, 1 assistente de análise de desempenho. Tal projeto foi de grande
importância para acompanhamento de treinamento e performance de atletas da seleção brasileira
principal e atletas juvenis de destaque, realizado por analista de desempenho, gerente técnico e
coordenador de base - que também organizam a contratação e interface com todos os técnicos
de base no Brasil que realizaram acompanhamento de atletas em desenvolvimento esportivo nos
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polos nacionais ABEE. Este projeto viabilizou ainda trabalho de planejamento de projetos e
detalhamento no sistema de gestão financeira do COB e interface com entidades parceiras e
desenvolvimento de estruturas técnicas, além de viabilizar produção de informes e atualizações
de rankings, resultados e notícias no site da entidade e mídias sociais da ABEE.
Status: Executado e em prestação de contas.
PROJETOS VIA DOAÇÃO MODAL DO COB – 2021

Projeto via Ofício 043/2021: Itens para Preparação Técnica e Manutenção da Entidade via
DOAÇÃO MODAL do COB – março de 2021
Valor solicitado/receita: R$ 17.311,20
Itens inclusos:
1. Climbing Training For Youth Team Coaches (treinamento de escalada para treinadores de
equipes juvenis) – Dr. Tyler Nelson, Strength & Conditioning Specialist- NSCA Curso
de
formação de técnicos de escalada sobre treinamento de escalada baseado em evidências
científicas sobre a fisiologia do atleta de escalada e teoria do treinamento aplicado à escalada.
Serão ministradas duas aulas de 4 horas, total de 8 horas de curso. Serão abordados os temas:
construção da força, potência e resistência para jovens escaladores de competição; estratégias
de treinamento e avaliações com o uso de tecnologias (bioimpedância, dinamômetro / célula de
carga, encoder “GymAware”) e sem nenhuma tecnologia, apenas com a estrutura convencional
de um ginásio de treinamento em escalada; e por fim, monitoramento da carga de escalada em
jovens atletas. Valor: R$ 5,839.10
2. Impressora Multifuncional Laser Color Brother - DCP-L3551 CDW
Este item objetiva
otimizar o trabalho de manutenção da entidade, considerando o aumento de demanda de
impressões de documentos para prestação de contas. Valor: R$ 3399,00
3. Notebooks modelo Dell Inspiron 3583-FS1P 15.6" 8ª Geração Intel Core i5 8GB 256GB SSD
Windows 10 Este item objetiva a aquisição de 2 notebooks – 1 para o diretor jurídico da ABEE e
outro para o coordenador de desenvolvimento esportivo da ABEE, objetivando otimizar o trabalho
dos profissionais em suas respectivas funções. Valor: R$ 8073,10
Status: Executado e em análise de prestação de contas.
Projeto via Ofício 044/2021 – Material técnico esportivo e serviços técnicos esportivos
internacional – março de 2021
Valor solicitado/receita: R$14.394,16
Itens inclusos:
1. Palestra com técnico de montagem de nível internacional (Routesseter) – nome: Jacky Godoffe.
Esta palestra objetivou atualização de técnicos de montagem da ABEE certificados e licenciados
no presente ano, assim como, participação de atletas da seleção brasileira de escalada para
análise de novos desafios e problemas que são tendências e influenciam no desempenho dos
técnicos durante a preparação técnica, assim como na performance dos atletas. A palestra será
dada por um dos mais renomados técnicos de montagem do mundo – Jacky Godoffe, que atua
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em diversos campeonatos mundiais e copas do mundo da IFSC – Federação Internacional de
Escalada Esportiva. E 500,00 para 2 conferências online – 1,5h cada, totalizando 3 horas. Taxa
de conversão do euro para o real = R$ 6.65 (fonte Banco Central do Brasil - conversão conforme
data do ofício. Valor: R$ 3.295,00
2. Novo SET de Agarras PIPELINE para CT ABEE: Jogo de agarras da marca Crux em resina,
composto por 9 agarras de tamanho GIGA e 3 agarras grandes, para aquisição de novo set para
montagem de linhas acompanhando as tendências mundiais de preparação técnica para escalada
esportiva de competição. Este novo jogo de agarras da marca crux irá complementar a lista de
acessórios esportivos da ABEE para composição de vias de escalada no CT e eventos nacionais
da ABEE. Valor: R$ 3175,30
3. Fingerboard de resina para treinamento de atletas no CT ABEE - (quantidade 1)
Tábua
de treinamento Joystick, da marca Crux. A tábua de treinamento Joystick é feita em Resina de
poliéster o que confere maior textura e “grip”. Medidas 64x20x6,5 cm.
Regletes: 40/ 30/ 20/ 15/ cm. Pinça, agarrão e abaulado.
Valor: R$ 230.65
4. Fingerboards de madeira para treinamento de atletas no CT ABEE - (quantidade 2) Tábua
de treinamento ALL-IN, da marca 4climb . A tábua de treinamento ALL-IN é feita em madeira de
Caixeta o que confere maior durabilidade e textura e preserva a pele dos dedos dos atletas.
Medidas 700 x 170 x 60 mm. Regletes: 4,5/ 3,5/ 2,5/ 1,5/ 1,0/ 0,5 cm Pinças: 10/6/3 cm. Batente
20 e 30 graus.
Quantidade: 2
Valor de cada: R$ 646,00 - Valor total do item: R$ 1292,00
5. Grigris – equipamento de segurança para escalada guiada - (quantidade 4)
Este
equipamento é essencial para prática da escalada esportiva na prova guiada (dificuldade),
utilizado em eventos nacionais de escalada e em treinamentos da prova para proporcionar
segurança aos atletas (utilizado junto à corda de escalada). A aquisição do equipamento é
importante para uso no CT da ABEE e em eventos de preparação técnica e competições. Produto:
freio autoblocante - grigri - petzl .
Quantidade: 4 ; VAlor de cada: R$ 630,31/ Valor total do item: R$ 2521,24
6. Cordas de escalada de 60/70 metros / 9.2 mm a 10 mm - (quantidade 4) - Este item é essencial
para prática da escalada esportiva na prova guiada (dificuldade), utilizado em eventos nacionais
de escalada e em treinamentos da prova para proporcionar segurança aos atletas (utilizado com
o equipamento de segurança grigri). A aquisição do equipamento é importante para uso no CT da
ABEE e em eventos de preparação técnica e competições. Produto: Simond corda escalada 10
mm rock+ 70m. Quantidade: 4; Valor de cada: R$ 799,99 / Valor total do item: R$ 3199.96
7. Memória RAM 16gb DDR 4 para Notebook – (quantidade 1)
Peça de informática para
aumento do desempenho do computador do Diretor Secretário – prestação de contas ABEE.
Com a memória RAM DDR 4 16 GB, o notebook aumenta o desempenho de velocidade e
consequentemente evita pequenos travamentos durante o uso, otimizando o trabalho na
prestação de contas. Produto: Memoria Notebook 16gb Ddr4 2400mhz Sodimm Kingston
Kvr24s17d8/16. Valor: R$ 680.01
Status: Executado
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Projeto via Ofício 081/2021 – 2 Notebooks para manutenção da entidade - julho de 2021
Valor solicitado/receita: R$7.398,00
Itens Inclusos: 2 Notebooks Lenovo Ideapad S145 82DJ0001BR - Intel Core i5 8GB 1TB 15,6”
Windows 10 para utilização em departamento administrativo da ABEE, objetivando otimizar
trabalho de profissional que atua como assistente de prestação de contas e profissional que atual
como assistente na gestão operacional e compras da entidade. VAlor unitário: R$ 3.699,00
Valor Total: 7,398.00
Status: Executado
Projeto via Ofício 107/2021 - Ferramentas para CT ABEE em Curitiba – agosto de 2021
Valor Solicitado/receita: R$ 10.659,18
Itens Inclusos:
1. PARAFUSADEIRA MAKITA 18V INDUSTRIAL 2 BATERIAS DHP482RFE - Descrição:
Equipamento para trabalho da equipe de montagem de escalada
(Routesetter), onde os profissionais montam os problemas de escalada nos muros do
Centro de Treinamento. Equipamento essencial para parafusar as agarras com
agilidade e segurança. Todo profissional trabalha com duas parafusadeiras
momentâneas, uma para um parafuso específico tipo Allen e outra para parafusos
Soberbos. Kit com 2 equipamentos de cada, para mais de uma pessoa trabalhar
momentaneamente durante eventos da ABEE.
Quantidade: 2 / Valor unitário: R$ 1.698,29
Valor total: R$ 3.396,58
2. PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4&quot; 2 BATERIAS 18V COM MALETA BIVOLT
DTD152RFJ1 MAKITA - Descrição: Equipamento para trabalho da equipe de montagem de
escalada (Routesetter), onde os profissionais montam os problemas de escalada nos muros do
Centro de Treinamento. Equipamento essencial para parafusar as agarras com
agilidade e segurança. Todo profissional trabalha com duas parafusadeiras
momentâneas, uma para um parafuso específico tipo Allen e outra para parafusos
Soberbos. Kit com 2 equipamentos de cada, para mais de uma pessoa trabalhar
momentaneamente durante eventos da ABEE.
Quantidade: 2 / Valor unitário: R$ 2.149,30
Valor total: R$ 4.298,60
3. CONJUNTO DE FERRAMENTAS MACCESS COM 200 PEÇAS D-37194 MAKITA
Descrição: Conjunto de ferramentas para compor o kit das parafusadeiras, como
brocas e bicos de chaves diversas.
Quantidade: 1/ Valor unitário: R$ 685,20
Valor total: R$ 685,20
4. CAIXA SANFONADA CARGOBOX COM 65 PEÇAS – TRAMONTINAPRO
Descrição: Ferramentas gerais para manutenção das paredes de escalada no Centro de
Treinamento da ABEE.
Quantidade: 1 / Valor unitário: R$ 1.299,00
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Valor total: R$ 1.299,00
5. ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMÍNIO - BOTAFOGO-ESC0293
Descrição: Escadas para trabalho dos profissionais de montagem (Routesseter).
Quantidade: 2 / Valor unitário: R$ 489,90
Valor total: R$ 979,80
Status: Executado

Ofício 108/2021 - Agarras e módulos para CT Nacional ABEE - setembro de 2021
Valor solicitado / Receita: R$42.019,44
Descritivo dos itens inclusos: As agarras e módulos para escalada são ingredientes
fundamentais para bons treinos e competições na modalidade. Elas são utilizadas para a
montagem das vias a serem escaladas, vias essas que devem ser sempre desafios inéditos,
diversos e complexos. Uma boa montagem das vias de escalada é fundamental para a efetividade
do treinamento técnico na escalada e para competições desafiadoras e atuais, seguindo
tendências de vias de competição no cenário internacional da escalada. Para tal, além de um
profissional de montagem de vias muito bom, é fundamental que se tenha uma grande quantidade
de agarras e módulos, com muita diversidade de formas, pegas, texturas, preferencialmente feitas
de fibra de vidro, material utilizado pelas grandes marcas de agarras no mundo.
Com o intuito de atender essa necessidade da escalada brasileira e de utilizar essa oportunidade
para equipar o Centro de Treinamento Nacional da Escalada, em Curitiba, elaboramos uma lista
de agarras e módulos para escalada, atendendo a necessidade de vasta variedade de modelos,
formas e fabricantes, com empresas brasileiras consolidadas, o que também funciona como
fomento para o mercado nacional de agarras.
1. Agarras de Fibra – Crux Agarras: Conjunto de agarras específicas do fabricante, inclui diversos
lançamentos de agarras inspiradas nos estilos do padrão
internacional de competição. Agarras são exclusivas do fabricante, não existindo modelo
comparativo no mercado. Total: 107 conjuntos de agarras.
Valor: R$ 22.019,44
2. Agarras de Fibra – Sapo Agarras: Conjunto de agarras específicas do fabricante, incluí diversos
lançamentos de agarras inspiradas nos estilos do padrão internacional de competição. Agarras
são exclusivas do fabricante,não existindo modelo comparativo no mercado. Total: 61 conjuntos
de agarras.
Valor: R$ 10.000,00
3. Módulos – Sauro Agarras: Conjunto de módulos específicos do fabricante com padrão
internacional de competição. Módulos são exclusivos do fabricante, não existindo modelo
comparativo no mercado.Total: 36 módulos.
Valor: R$ 10.000,00
Status: Executado
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Ofício 160/2021 – Container para armazenamento de equipamentos e material esportivo da
ABEE – dezembro de 2021
Valor solicitado/receita: R$ 53.990,00
Descrição: Tal projeto objetivou aquisição de um container no tamanho de 12,19 x 2,44 x 2,90
(comprimento x largura x altura). Esse container visa ser instalado junto ao novo Centro de
Treinamento Olímpico de Escalada em fase de implementação da Associação
Brasileira de Escalada Esportiva – ABEE, localizado no Parque Cajuru, Rua Rivadávia Fonseca
de Macedo,510 - Cajuru, Curitiba – PR.
O container a ser adquirido pela ABEE tem como principal função organização e armazenamento
do material esportivo de escalada, onde a ABEE já pelos programas 1o e 2o de apoio financeiro
do COB às ENAD’s, adquiriu bastante material esportivo específico de escalada esportiva, como
agarras, módulos e ferramentas. Esses materiais são de fundamental importância para o
desenvolvimento da modalidade no país e ocupam um espaço considerável para armazenamento,
trazendo a necessidade da ABEE possuir um local próprio para cuidado desses materiais.
Atualmente, os materiais adquiridos estão guardados de forma improvisada no ginásio de esportes
do Parque Cajuru e em ginásio parceiro vinculado à ABEE. Conjuntamente, haverá um pequeno
espaço para escritório, onde os profissionais técnicos da ABEE atuantes no centro de treinamento
terão espaço para desenvolver tarefas de organização como: preparação de aulas,
desenvolvimento de relatórios, organização de competições e eventos no Centro de Treinamento
Olímpico de Escalada e qualquer atividade que demande um espaço reservado e organizado para
melhor conclusão de suas tarefas.
Status: Executado

São Paulo, 15 de março de 2022.
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