
São Paulo, 12 de setembro de 2009 

Assembléia Geral Ordinária da CBME – Confederação Brasileira de 
Montanhismo e Escalada 

  

Local: padaria Villa Grano, Rua Wisard 500, Vila Madalena, São Paulo SP 

Participantes: vide lista de presença em anexo 

Assuntos tratados: 

1. Acesso às Montanhas e Points de Escalada: 
• Projeto de Lei para Acesso às Montanhas 

Bernardo esclareceu que esta ação teve origem na FEMERJ e que a idéia 
é encaminhar um Projeto de Lei para o legislativo federal, sendo que o 
texto-base do projeto já está pronto. 

A FEMERJ solicitou que a CMBE nomeasse um coordenador para dar 
andamento a essa questão no âmbito da Confederação. A coordenadora 
nomeada então foi a Andressa Zanlorenzi, que ficou responsável por 
coletar as informações junto à FEMERJ e dar continuidade do Projeto. 

 
• Ponto da situação nos Estados 

Foi discutida a necessidade das Federações estarem mais presentes 
juntos as UC’s e o Poder Legislativo em seus respectivos estados. 

O representante da FEMEMG relatou a situação do Parque Estadual do 
Sumidouro - MG 

O representante da FGM relatou a situação no parque Nacional de 
Aparados da Serra – RS: a FGM está no Conselho Consultivo dos 
Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral há quatro anos e 
nas últimas eleições tornou-se membro titular. A idéia é criar meios de 
permitir a pratica do montanhismo nestas unidades, o que hoje não é 
previsto pelo Plano de Manejo. Desta forma foi elaborada uma proposta 
para viabilizar a alteração� do Plano de Manejo. Esta proposta deve ser 
analisada na primeira reunião do Conselho Consultivo em 2010. 

Informou ainda da intenção de que a FEMESC torne-se também membro 
do Conselho, pois os parques fazem divisa com SC. 
 

2. Processo de Filiação das novas Federações 



Foram apresentadas as novas Federações e Clubes que se filiaram à CBME. 
A composição atual resumida de filiados é a seguinte: 

• Federações: 

São Paulo - FEMESP 

Rio de Janeiro - FEMERJ 

Paraná - FEPAM 

Rio Grande do Sul - FGM 

Santa Catarina - FEMESC 

Ceará - FEMECE 

Minas Gerais – FEMEMG 

• Clubes (estados sem Federação): 

Distrito Federal - ABRESCA 

Espírito Santo - ACE 

Rio Grande do Norte - AERN 

Bahia - CBM 

Silverio comentou da necessidade de formalizar as novas filiações com a 
apresentação da documentação  necessária (Estatuto registrado em cartório, 
Ata de fundação e/ou de eleição da diretoria mais recente, CNPJ, etc.) 

3. Anuidades das Federações 

Os valores das anuidades 2009 foram estabelecidos durante a Assembléia 
considerando: 

• O critério de proporcionalidade ao número de sócios estabelecido em 
Estatuto; 

• A entrada de novas Federações e Clubes na CBME; 

• As efetivas despesas, cuja maior monta diz respeito ao pagamento das 
anuidades junto às entidades internacionais UIAA e IFSC. 

A partir desse critérios foi desenvolvida �a planilha que está em anexo, com 
o valor das anuidade das Federações e Clubes. 

4. Pagamento de anuidades IFSC e UIAA 

Após debate os presentes decidiram manter o pagamento das anuidades 
2009 e respectivas filiações junto às duas entidades. 

5. Escalada Esportiva 



• Situação geral das Competições 
Os presentes concordaram com a necessidade de definir com rapidez o 
calendário das competições de escalada para 2010. 
As Federações são responsáveis por informar as datas que devem 
constar no site da CBME e também no Calendário Esportivo Nacional, do 
Ministério do Esporte. 

• Projeto Pró Escalar e Seleção Juvenil: 
Os representantes da FEPAM, que coordena o Projeto Pro Escalar e a 
Seleção Juvenil, informaram que a equipe brasileira foi a que compareceu 
com maior número de atletas na etapa do Mundial Juvenil da França. 
Foi solicitado pelos presentes que a FEPAM envie um relatório com 
resumo dos resultados de 2009. 

6. Continuidade do Programa Adote uma Montanha 

Os presentes concordaram com a necessidade de dar continuidade ao 
Programa Adote uma Montanha. Solicitou-se a cada Federação ou Clube 
filiado que indique uma pessoa responsável pelo Programa em seu Estado. 

7. Relacionamento CBME/ABETA 

Bernardo e Silverio relataram o histórico do relacionamento entre as duas 
entidades com a recente reaproximação entre ambas, por iniciativa do 
Silverio e do atual presidente da ABETA, o Jean Claude Razel. 

Na seqüência a idéia é estabelecer um Termo de Reciprocidade entre as 
duas instituições, definindo claramente as respectivas áreas de atuação e 
criando uma agenda de cooperação mutua nas áreas de interesse comum. 

8. Outros assuntos de interesse geral 

Pedro Hauck da FEPAM sugeriu a criação de um calendário anual contendo 
todos os eventos de montanhismo e escalada no Brasil, incluindo os 
campeonatos oficiais e também os encontros de escalada, festivais e 
competições extra-oficiais. 

Luis Marcelo Rodrigues da FMG aceitou a indicação dos presentes para a 
vaga da Diretoria Técnica da CBME. A princípio sua meta é coordenar o 
encaminhamento do projeto de Qualificação e Certificação da CBME. 

Com o propósito de  elaborar e encaminhar esse projeto, Luis Marcelo 
propôs a formação de uma Comissão Técnica da CBME, com um 
representante de cada Federação. Cada federação deverá indicar pelo 
menos um representante para compor essa Comissão. 


