
Ata Reunião CBME 
Rumos da Escalada Esportiva 2009. 
Data: 17/01/09 
Local: Academia Via Aventura, Av. Cândido Hartmann, 1377 - Curitiba - PR 
 
 
Ricardo Leizer abriu a reunião e passou a pauta 
 
1. Campeonato Brasileiro 2009 
1.1 O histórico mostra que não há número representativo de  participação  de atletas na 
categoria Master de um estado em outro, descaracterizando assim o caráter nacional do 
campeonato. 
Devido a esse histórico, definiu-se que em 2009 o Brasileiro terá 2 etapas: 
Uma Etapa a ser realizada em Curitiba – PR pela AEEP com apoio da FEPAM 
E a outra pela FEMESP que dará uma posição o mais breve possível sobre data e local; 
 
Discutiu-se a possibilidade de fazer a seletiva juvenil para 2010 durante o campeonato 
brasileiro do ano de 2009, mas essa hipótese foi descartada, pois �seria necessário um 
staff muito grande e mais de dois dias para realizá-lo. 
 
1.2 Adaptar ou aproximar o máximo possível o regulamento do Campeonato Brasileiro 
às� Regras do IFSC, já neste ano: 
Ricardo Leizer irá adaptar algumas regras do regulamento 2009 do IFSC nas já aplicadas 
pela CBME, dentre elas:  inclinação dos muros e validade da última costura da via. A 
proposta de regulamento será enviada para os departamentos de competição das 
federações filiadas à CBME para aprovação. 
 
1.3 Taxa para realização de� etapa do Campeonato Brasileiro 
Para permitir maior controle e evitar cancelamentos, será instituída uma taxa de reserva 
de data de R$100,00 (cem reais), a serem pagos à CBME pela Federação ou Clube (no 
caso de estados sem Federação) que quiser realizar uma etapa do Campeonato 
Brasileiro. A taxa será devida no ato da reserva de data e não será devolvida em caso de 
cancelamento. 
 
A Federação ou Clube (no caso de estados sem Federação) que necessitar alterar ou 
cancelar a data reservada deverá comunicar a Diretoria de Competições da CBME �com 
no mínimo 60 dias de antecedência. 
 
1.4 As Categorias para o Brasileiro serão:  
Em 2009 o Campeonato Brasileiro incluirá, alem da categoria Master, as categorias 
Amador e, eventualmente Iniciantes, sendo que estes últimos escalam em TOP ROPE 
e não pontuam no ranking brasileiro. 
Estas medidas estão sendo tomadas em atenção a sugestões da FEPAM e como forma 
de ampliar a participação de atletas nas etapas do Brasileiro. 
 
2. Curso de Route Setter para os outros estados, ministrado pelo Anderson 
Gouveia 
O atleta Anderson Gouveia realizou em 2008 pela CBME o curso de Route Setter do 
IFSC na Austrália, tendo se graduado como Route Setter Continental. 



Anderson relatou que já ministrou curso para Route Setters em Curitiba, replicando os 
conhecimentos adquiridos na Austrália e que poderá ministrar o mesmo curso em outros 
estados pela CBME. 
Anderson solicitou que a CBME o designasse como Chefe Nacional de Route Setters. 
Silverio �sugeriu ao Anderson considere a possibilidade de ser Coordenador do grupo de 
route setters da CBME e que o titulo de chefe seria conseqüência natural do trabalho de 
coordenação. 
Anderson também sugeriu a possibilidade de se realizar um curso para juizes e para� 
Route Setters durante a Seletiva Juvenil. 
 
 
3. Cargos e Departamentos CBME 
 
Discutiu-se sobre a necessidade de designar claramente os responsáveis por atividades 
da escalada esportiva na CBME. 
A sugestão do grupo foi oficializar os seguintes nomes: 
Ricardo Leizer, da APEE/FEMESP, como Diretor do Departamento de Escalada Esportiva 
da CBME;� 
Luis Cesar de Oliveira da AEEP/FEPAM, como Coordenador de Competições; 
Anderson Gouveia da AEEP/FEPAM como Coordenador de Route Setters; 
Rosita Belinky da APEE/FEMESP como Coordenadora de Relações Internacionais; 
 
O montanhista Pedro Hauck da diretoria da FEPAM e que dirige o site 
www.AltaMontanha.com se ofereceu para ajudar na divulgação de informações, fatos e 
notícias de interesse da CBME. Para tanto, seu e-mail será incluído na lista de discussões 
da CBME. 
 
4. Peso do Voto das Federações na CBME 
A título informativo, Silverio explicou como funciona o sistema de votação nas 
Assembléias e a divisão proporcional das anuidades das Federações na CBME. A seguir 
um extrato do texto do Estatuto que define essas questões: 
 

Artigo 24, § 5º - “Cada filiada terá direito a votos, segundo o seguinte  
critério: De 5 a 25 membros – 02 votos, de 26 a 50 membros – 04 votos,  
de 51 a 75 membros – 06 votos , 76 a 100 membros – 08 votos e á partir  
deste número será adicionado 01 voto a cada 100 membros” 

 
Artigo 24, § 6º -“ A anuidade devida pelas federações será proporcional ao número de 
votos estabelecido no § 5º acima.” 

 
5. Taxa UIAA e quantidade de sócios da CBME 
Conforme mensagens já postadas na lista de discussões da CBME, as Federações 
deverão informar até 30 de janeiro �o número de sócios individuais de suas entidades 
filiadas; 
Foi discutida a possibilidade de a CBME deixar de pagar a anuidade da �UIAA, ficando 
apenas com a IFSC. Foi comentado que federações nacionais de países importantes, 
como a Alemanha e a Áustria, deixaram a UIAA, mostrando um possível enfraquecimento 
da entidade. 
 
 
6. Calendário 2009 



Silverio esclareceu que o calendário informado ao Ministério do Esporte tem um caráter 
eminentemente político e que as datas ali indicadas podem sofrer alterações. 
Com relação às competições estaduais, a FGM ficou de informar seu calendário de 
competições para a CBME 
 
7. Projetos  
7.1 Silverio informou que a CBME está habilitada a participar de projetos incentivados 
pela Lei do Incentivo ao Esporte. O presidente da ABRESCA, Marcelo Ronzani participou 
de reunião em Brasília representando a CBME onde foi distribuído um kit de informações 
para elaboração de projetos.  
 
Ricardo Beck da Via Aventura dissertou sobre patrocínios e formas de consegui-los,  
sugeriu montar um projeto de Incentivo Fiscal, e disse que nos enquadramos em todos os 
requisitos necessários para que o projeto seja aprovado; 
 
 
7.2 Equipe nacional juvenil de Escalada Esportiva – Projeto Pro Escalar 
 
Anderson Gouveia Relatou sua experiência, ressaltando a importância de treinar uma 
nova geração de atletas. 
  
A CBME institui o Anderson Gouveia como Coordenador Técnico do Projeto Pro Escalar 
 
Silverio sugeriu que sejam incluídos no projeto meios para conscientizar os atletas nas 
questões ambientais, principalmente os princípios de conduta consciente em ambientes 
naturais. 
 
Cada Federação deverá indicar� um coordenador local que ficará responsável pelo 
cumprimento do programa pelos atletas de seu estado, ou seja, procurará garantir que os 
atletas cumpram as atividades designadas pela �comissão de treinamento, sediada em 
Curitiba; 
 
O Atleta que não participar da Seletiva poderá ficar fora da Equipe nacional  
 
No que tange ao Projeto Pro Escalar, as Federações do Ceará e de Santa Catarina serão 
equiparadas às demais Federações estaduais e terão 5 vagas por categoria.   
 
7.3 Ricardo Leizer relatou sobre o projeto da FEMESP para treinamento de crianças com 
o apoio da Prefeitura 
 
Foi discutida a falta de comunicação e divulgação das ações das Federações e da CBME. 
As Federações precisam criar e manter mecanismos de divulgação de informações e 
notícias relevantes de seu estado e dos demais para seus filiados e associados. 
 
 
8 Sulamericano 2009 
 
Ricardo Leizer informou que este assunto foi tratado em reunião do CICELA na 
Venezuela, onde ficou definido que será realizado um campeonato sulamericano em São 
Paulo na categoria Master, em local e data a definir. 
 



 
10. Anuidade ISFC 
  
Relatado pelo Silverio que a Anuidade de 2008 não foi paga por problemas operacionais 
(alto custo da transferência bancaria). Informado também que as anuidades anteriores 
(2005, 2006 e 2007), que permitiram ao Brasil participar de competições internacionais 
oficiais da UIAA e do IFSC, foram pagas pela APEE (filiada à FEMESP). 
O valor dessa taxa é de mil Euros para o Ano de 2008, e de mil e quinhentos Euros para  
o ano 2009. Essa anuidade faz parte do orçamento anual da CBME que deverá ser pago 
através das anuidades das Federações filiadas, de acordo com a proporção definida nos 
Estatutos. 
 
 
Presentes: 
 
Nome  Instituição email Fone Outros 
Andressa Zanlorenzi FEPAM andressa@yokohama.com.br 41 9963-5008  
Natan Fabricio FEPAM natan@nasnuvensmontanhismo.com.br 41 8829-7320  
Rossana Reis FEPAM rossana_a_reis@hotmail.com 41 9917-1323  
Luis Cesar de Oliveira FEPAM deposito@desmobilia.com.br 41 7812-6165  
Marcio Hoepers AJM k2marcio@hotmail.com 47 9967-3271  
Rodrigo Gonçalves PNA rodrigogoncalves@hotmail.com 47 9171-6910  
Pedro Hauck FEPAM pedro@gentedemontanha.com 41 9642-4950  
Augusto Gruber AEEP acgruber@gmail.com 41 9206-4118  
Fabio Lopes  flopes.lopes@yahoo.com.br 41 9630-6182 Treinador 
Anderson Gouveia AEEP anderson@viaaventura.com.br 41 9652-0262  
Ana Paula Gavleta  anapgavleta@yahoo.com.br 41 9921-0767 Prep. Fisica 
Carlos Augusto Gouveia  carlosgutogouveia@hotmail.com 41 9958-1890 Route Setter 
Daniel Moraes  danielmoraes.cof@gmail.com 41 9911-2753 Treinamento 
Rodrigo Otavio Bertold AEEP rodrigo@viaaventura.com.br 41 9154-0398  
Eduardo Carloso AEEP eduardo@viaaventura.com.br 41 8854-2220  
Ricardo Beck Cougo  ricardo@xmc.com.br 41 7419-8987  
Silverio Nery FEMESP silverio@webcable.com.br 11 9214-9245  
Ricardo Leizer APEE ricardo@leiser.com 11 9107-7018  
Juliano Perozzo FGM julianoperozzo@gmail.com 54 9105-9277  
Rogerio Censi FGM rogeriocensi@hotmail.com   
Sandro Cesar dal Magro FGM scdalmagro@ig.com.br   
 
 


