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1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório é referente ao período de 4/04/2022 à 20/11/2022 e tem

como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na

execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 07/2022,

celebrado entre a Federação Baiana de Canoagem- FEBAC e esta

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas

da parceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira designado (a) para desempenhar a

função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 82/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº

142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes

membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio –

matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-

2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes

Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de

Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a

responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em

seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria: Termo de fomento nº 07/2022

Objeto da Parceria: CAMPEONATO BAIANO DE CANOAGEM

VELOCIDADE E PARACANOAGEM 2022.

Vigência: 19/04/2022 a 15/12/2022

Valor Total da Parceria:
Nº da
Parcela

Repasse Previsto Repasse Realizado
Data Valor Data Valor

19/04/2022 R$ 308.870,00 25/04/2022 R$ 308.870,00

25/05/2022 R$ 308.870,00 14/06/2022 R$ 308.870,00

TOTAL
R$ 617.740,00
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3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Federação Baiana de Canoagem- FEBAC

CNPJ: 16.301.806/0001-50

Representante: CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA

Telefone de Contato: (73) 981620232 - 981468880

E-mail: febaccanoagem@gmail.com milacanoa1@hotmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Este projeto visou a realização do CAMPEONATO BAIANO DE CANOAGEM

VELOCIDADE E PARACANOAGEM 2022, em 12(doze) etapas, visando a

melhoria do nível técnico dos Atletas de Canoagem Velocidade e

Paracanoagem do Estado da Bahia, indicando os melhores atletas das cinco

entidades participantes para o Campeonato Brasileiro.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO
O acompanhamento e monitoramento referente as ações, indicadores, metas e

parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de

fomento nº 07/2022, foram realizados através da visita in loco, registro

fotográfico e análise documental, realizada pelo técnico Fernando Oliveira

matrícula nº 69.628468-0.

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria

com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:
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Realizar o Projeto
“CAMPEONATO BAIANO DE
CANOAGEM VELOCIDADE
E PARACANOAGEM 2022.”

Indicador Unidade
Meio de
Verificação

Qtde. de Meta Ano 2022

OBJETIVO
DA

PARCERIA

Disseminar o
esporte de alto
rendimento, na
modalidade de
Canoagem
Velocidade e
Paracanoagem

Indicador 1: Nº
de atletas
participantes

Atletas

Súmula da
Prova e
Registro
Fotográfico

Previ
sto

Realizado %

1940 1438 100%

Meta
1: Realizar o
Campeonato
Baiano de
Canoagem e
Paracanoage
m 2022

Indicador 2: Nº
de Etapas
realizadas

Etapas

Súmula da
Prova e
Registro
Fotográfico

12 12 100%

META

Indicador 3: Nº
Atletas inscritos

Atletas
Súmula e
Registro
Fotográfico

1940 1438 100%

Meta
2: Melhoria
do nível
técnico dos
Atletas de
Canoagem e
da
Paracanoage
m do Estado
da Bahia
indicando os
03 primeiros
de cada
categoria

Indicador 4: Nº
de melhores
Atletas entre as
5 entidades
participantes
para o Brasileiro

Atletas
Relatório de
Resultados

100 120/150 100%

Ocorreu um equivoco de digitação na previsão acerca do total de atletas inscritos, uma vez
que a previsão seria de 100 atletas por etapa, totalizados 1200 nas 12 etapas e não 1940,
conforme conta na planilha de ações e metas. . O evento superou a previsão totalizando
aproximadamente 1438 atletas participantes.

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:
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A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de

trabalho:

AÇÕES

Ação 1. Ocorreu a estrutura para realização do projeto Campeonato

Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022

Critério de Aceitação: Foi identificada a contratação de serviços de Estrutura

e Logística, conforme descriminados nos itens: Infraestrutura; Carro de Som,

Ônibus e Alimentação de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Ocorreram ações de Comunicação do projeto

Critério de Aceitação: Foi identificada a Confecção de material de divulgação

e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da

SUDESB..

Maraú-BA

A Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no ultimo final de semana 24 de abril do ano
corrente, com abertura na cidade de Maraú na Bahia.A competição da 2° Etapa
Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem contou com a participação
de aproximada de 130 atletas das cidades de Ubaitaba, Itararé, Ubatã e Maraú
e movimentou a cidade com o público que acompanhou toda a competição.O
dia iniciou com a distribuição de café da manhã para os atletas e envolvidos no
evento. Por se tratar de pessoas humildes a organização do evento teve esse
cuidado de manter os participantes alimentados e hidratados durante toda a
execução. As primeiras largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias
infantil, menor, cadete, júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino.
Por volta de 12:00 houve uma pausa nas provas para a distribuição do almoço
para os atletas e os envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e
no final da tarde a cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e
troféus, tendo a equipe de Itacaré o melhor resultado, ocupando o lugar mais
alto do pódio. Em 2°, a equipe de Ubaitaba; em 3°, a de Maraú.O motivo da
escolha da cidade foi por ela ter águas calmas e ser um dos locais preferidos
para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes da modalidade do
estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto social Remando no
Litoral Sul, que também conta com o apoio da SUDESB. O campeonato contou
com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos, banheiros, ambulância,
troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos, gradis, tenda, banner, pódio,
ônibus para condução dos atletas, equipe de trabalho, serviço de locução, café
da manhã e almoço.
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A Bahia tem se mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com
esse fortalecimento o estado consagra-se cada vez mais como uma grande
força na formação de base e torna-se referência nacional também na
organização de eventos.A disputa trouxe os principais nomes da modalidade
do estado, além de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no
Litoral Sul, que também contra com o apoio da SUDESB.

Ibotirama- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no dia 24 de abril do ano corrente na cidade
de Maraú- Bahia. O referente relatório trata da 3° Etapa Baiana de Canoagem
Velocidade e Paracanoagem, na cidade de Ibotirama, localizado no Vale do
São Francisco. Contou com a participação de aproximada de 120 atletas das
cidades de Ubaitaba, Itararé, Ubatã e Maraú e movimentou a cidade com o
público que acompanhou toda a competição. O dia iniciou com a distribuição de
café da manhã para os atletas e envolvidos no evento. Por se tratar de pessoas
humildes a organização do evento teve esse cuidado de manter os
participantes alimentados e hidratados durante toda a execução. As primeiras
largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor, cadete,
júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de 12:00 houve
uma pausa nas provas para a distribuição do almoço para os atletas e os
envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e no final da tarde a
cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e troféus. O motivo da
escolha das cidades participantes foi por elas terem águas calmas e ser um
dos locais preferidos para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes
da modalidade do estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto
social Remando no Litoral Sul, que também conta com o apoio da SUDESB. O
campeonato contou com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos,
banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos,
gradis, tenda, banner, pódio, ônibus para condução dos atletas, equipe de
trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A Bahia tem se
mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com esse
fortalecimento o estado consagra-se cada vez mais como uma grande força na
formação de base e torna-se referência nacional também na organização de
eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade do estado, além
de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no Litoral Sul, que
também contra com o apoio da SUDESB.

Santo Estevão- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no dia 24 de abril do ano corrente na cidade
de Maraú- Bahia. O referente relatório trata da 5° Etapa Baiana de Canoagem
Velocidade e Paracanoagem, na cidade de Santo Estevão-BA, localizado às
margens da BR116 Sul, no Território Portal do Sertão, que recebeu pela 1ª vez
no Lago pedra do Cavalo uma etapa de Canoagem. Que Contou com a
participação de aproximada de 120 atletas, além das equipes técnicas. Com
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provas na distância 200 metros, com canoas C1 e Caiaques escolas e K1,
masculinos e femininos. O dia iniciou com a distribuição de café da manhã para
os atletas e envolvidos no evento. Por se tratar de pessoas humildes a
organização do evento teve esse cuidado de manter os participantes
alimentados e hidratados durante toda a execução. As primeiras largadas
iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor, cadete, júnior, sênior
e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de 12:00 houve uma pausa
nas provas para a distribuição do almoço para os atletas e os envolvidos. Logo
em seguida houve o retorno das provas e no final da tarde a cerimônia de
premiação com a entrega de medalhas e troféus. O motivo da escolha das
cidades participantes foi por elas terem águas calmas e ser um dos locais
preferidos para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes da
modalidade do estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto
social Remando no Litoral Sul, que também conta com o apoio da SUDESB. O
campeonato contou com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos,
banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos,
gradis, tenda, banner, pódio, ônibus para condução dos atletas, equipe de
trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A Bahia tem se
mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com esse
fortalecimento o estado consagra-se cada vez mais como uma grande força na
formação de base e torna-se referência nacional também na organização de
eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade do estado, além
de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no Litoral Sul, que
também contra com o apoio da SUDESB.

Camamu- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no dia 24 de abril do ano corrente na cidade
de Maraú- Bahia. O referente relatório trata da 6ª Etapa Baiana de Canoagem
Velocidade e Paracanoagem, ocorreu na Orla de Camamu e reuniu 130 atletas
dos municípios de Ubaitaba, Maraú, Itacaré, São Félix e Ubatã. As provas
foram disputadas em distância de 200 metros com canoas C1, caiaques
escolas e K1, nas categorias infantil, menor, cadete, júnior, sênior e
paracanoagem (masculino e feminino). O dia iniciou com a distribuição de café
da manhã para os atletas e envolvidos no evento. Por se tratar de pessoas
humildes a organização do evento teve esse cuidado de manter os
participantes alimentados e hidratados durante toda a execução. As primeiras
largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor, cadete,
júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de 12:00 houve
uma pausa nas provas para a distribuição do almoço para os atletas e os
envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e no final da tarde a
cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e troféus. O motivo da
escolha das cidades participantes foi por elas terem águas calmas e ser um
dos locais preferidos para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes
da modalidade do estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto
social Remando no Litoral Sul, que também conta com o apoio da SUDESB. O
campeonato contou com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos,
banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos,
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gradis, tenda, banner, pódio, ônibus para condução dos atletas, equipe de
trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A Bahia tem se
mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com esse
fortalecimento o estado consagra força na formação de base e torna
organização de eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade
do estado, além de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no
Litoral Sul, que também contra com o apoio da SUDESB.

Itapetinga- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no dia 24 de abril do ano corrente na cidade
de Maraú- Bahia. O referente relatório trata da 7ª Etapa Baiana de Canoagem
Velocidade e Paracanoagem, ocorreu Itapetinga com aproximadamente 150
atletas de cidades como: Itacaré, Maraú, Ubatã e Santo Estevão. Esta é a
terceira vez que Itapetinga realiza eventos de canoagem. As provas foram
disputadas em distância de 200 metros com canoas C1, caiaques escolas e
K1, nas categorias infantil, menor, cadete, júnior, sênior e paracanoagem
(masculino e feminino). O dia iniciou com a distribuição de café da manhã para
os atletas e envolvidos no evento. Por se tratar de pessoas humildes a
organização do evento teve esse cuidado de manter os participantes
alimentados e hidratados durante toda a execução. As primeiras largadas
iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor, cadete, júnior, sênior
e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de 12:00 houve uma pausa
nas provas para a distribuição do almoço para os atletas e os envolvidos. Logo
em seguida houve o retorno das provas e no final da tarde a cerimônia de
premiação com a entrega de medalhas e troféus. O motivo da escolha das
cidades participantes foi por elas terem águas calmas e ser um dos locais
preferidos para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes da
modalidade do estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto
social Remando no Litoral Sul, que também conta com o apoio da SUDESB. O
campeonato contou com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos,
banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos,
gradis, tenda, banner, pódio, ônibus para condução dos atletas, equipe de
trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A Bahia tem se
mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com esse
fortalecimento o estado consagra força na formação de base e torna
organização de eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade
do estado, além de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no
Litoral Sul, que também contra com o apoio da SUDESB.

São Félix- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no dia 24 de abril do ano corrente na cidade
de Maraú- Bahia. O referente relatório trata da 8ª Etapa Baiana de Canoagem
Velocidade e Paracanoagem, ocorreu São Félix- BA com aproximadamente
120 atletas de cidades baianas como Ubaitaba, Ubatã, Itacaré, Maraú,
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Salvador e São Félix. As provas foram disputadas em distância de 200 metros
com canoas C1, caiaques escolas e K1, nas categorias infantil, menor, cadete,
júnior, sênior e paracanoagem (masculino e feminino). O dia iniciou com a
distribuição de café da manhã para os atletas e envolvidos no evento. Por se
tratar de pessoas humildes a organização do evento teve esse cuidado de
manter os participantes alimentados e hidratados durante toda a execução. As
primeiras largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor,
cadete, júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de
12:00 houve uma pausa nas provas para a distribuição do almoço para os
atletas e os envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e no final
da tarde a cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e troféus. O
motivo da escolha das cidades participantes foi por elas terem águas calmas e
ser um dos locais preferidos para a prática da canoagem. E reuniu os principais
nomes da modalidade do estado, além de novos talentos que fazem parte do
projeto social Remando no Litoral Sul, que também conta com o apoio da
SUDESB. O campeonato contou com uma bela estrutura tais como:
sonorização, toldos, banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop,
banheiros químicos, gradis, tenda, banner, pódio, ônibus para condução dos
atletas, equipe de trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A
Bahia tem se mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com
esse fortalecimento o estado consagra força na formação de base e torna
organização de eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade
do estado, além de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no
Litoral Sul, que também contra com o apoio da SUDESB.

Ilhéus – BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no dia 24 de abril do ano corrente na cidade
de Maraú- Bahia. O referente relatório trata da 9ª Etapa Baiana de Canoagem
Velocidade e Paracanoagem, ocorreu Ilhéus- BA com aproximadamente 120
atletas, de cinco cidades baianas, que competiram em provas na distância 200
metros, com canoas C1 e Caiaques escolas, e K1, nas categorias masculina e
feminina. O dia iniciou com a distribuição de café da manhã para os atletas e
envolvidos no evento. Por se tratar de pessoas humildes a organização do
evento teve esse cuidado de manter os participantes alimentados e hidratados
durante toda a execução. As primeiras largadas iniciam às 9h, com provas nas
categorias infantil, menor, cadete, júnior, sênior e paracanoagem, masculino e
feminino. Por volta de 12:00 houve uma pausa nas provas para a distribuição
do almoço para os atletas e os envolvidos. Logo em seguida houve o retorno
das provas e no final da tarde a cerimônia de premiação com a entrega de
medalhas e troféus. O motivo da escolha das cidades participantes foi por elas
terem águas calmas e ser um dos locais preferidos para a prática da
canoagem. E reuniu os principais nomes da modalidade do estado, além de
novos talentos que fazem parte do projeto social Remando no Litoral Sul, que
também conta com o apoio da SUDESB. O campeonato contou com uma bela
estrutura tais como: sonorização, toldos, banheiros, ambulância, troféus,
medalhas, backdrop, banheiros químicos, gradis, tenda, banner, pódio, ônibus
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para condução dos atletas, equipe de trabalho, serviço de locução, café da
manhã e almoço. A Bahia tem se mostrado um celeiro de atletas da Canoagem
Brasileira, com esse fortalecimento o estado consagra força na formação de
base e torna organização de eventos. A disputa trouxe os principais nomes da
modalidade do estado, além de novos talentos, que fazem parte do projeto
Remando no Litoral Sul, que também contra com o apoio da SUDESB.

Itaetê- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no ultimo final de semana 17 de julho do ano
corrente, com abertura da etapa na cidade de Itaetê na Bahia. A competição
contou com a participação de aproximada de 120 atletas das cidades de
Ubaitaba, Itararé, Ubatã e Maraú e movimentou a cidade com o público que
acompanhou toda a competição. O dia iniciou com a distribuição de café da
manhã para os atletas e envolvidos no evento. Por se tratar de pessoas
humildes a organização do evento teve esse cuidado de manter os
participantes alimentados e hidratados durante toda a execução. As primeiras
largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor, cadete,
júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de 12:00 houve
uma pausa nas provas para a distribuição do almoço para os atletas e os
envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e no final da tarde a
cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e troféus. O motivo da
escolha da cidade foi por ela ter águas calmas e ser um dos locais preferidos
para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes da modalidade do
estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto social Remando no
Litoral Sul, que também conta com o apoio da Sudesb. O campeonato contou
com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos, banheiros, ambulância,
troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos, gradis, tenda, banner,pódio,
ônibus para condução dos atletas, equipe de trabalho, serviço de locução, café
da manhã e almoço. A Bahia tem se mostrado um celeiro de atletas da
Canoagem Brasileira, com esse fortalecimento o estado consagra-se cada vez
mais como uma grande força na formação de base e torna-se referência
nacional também na organização de eventos. A disputa trouxe os principais
nomes da modalidade do estado, além de novos talentos, que fazem parte do
projeto Remando no Litoral Sul, que também contra com o apoio da SUDESB.

Ubaitaba- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no ultimo final de semana 24 de julho do ano
corrente, com abertura da etapa na cidade de Ubaitaba na Bahia. A competição
superando as expectativas contou com a participação de aproximada de 140
atletas das cidades de Ubaitaba, Itararé, Ubatã e Maraú e movimentou a
cidade com o público que acompanhou toda a competição. O dia iniciou com a
distribuição de café da manhã para os atletas e envolvidos no evento. Por se
tratar de pessoas humildes a organização do evento teve esse cuidado de
manter os participantes alimentados e hidratados durante toda a execução. As



Página 12 de 28

primeiras largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor,
cadete, júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de
12:00 houve uma pausa nas provas para a distribuição do almoço para os
atletas e os envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e no final
da tarde a cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e troféus. O
motivo da escolha da cidade foi por ela ter águas calmas e ser um dos locais
preferidos para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes da
modalidade do estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto
social Remando no Litoral Sul, que também conta com o apoio da Sudesb. O
campeonato contou com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos,
banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos,
gradis, tenda, banner,pódio, ônibus para condução dos atletas, equipe de
trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A Bahia tem se
mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com esse
fortalecimento o estado consagra-se cada vez mais como uma grande força na
formação de base e torna-se referência nacional também na organização de
eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade do estado, além
de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no Litoral Sul, que
também contra com o apoio da SUDESB.

Itajuípe- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no ultimo final de semana 14 de agosto do
ano corrente, com abertura da etapa na cidade de Itajuípe na Bahia. A
competição superando as expectativas contou com a participação de
aproximada de 140 atletas das cidades de Ubaitaba, Itararé, Ubatã e Maraú e
movimentou a cidade com o público que acompanhou toda a competição. O dia
iniciou com a distribuição de café da manhã para os atletas e envolvidos no
evento. Por se tratar de pessoas humildes a organização do evento teve esse
cuidado de manter os participantes alimentados e hidratados durante toda a
execução. As primeiras largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias
infantil, menor, cadete, júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino.
Por volta de 12:00 houve uma pausa nas provas para a distribuição do almoço
para os atletas e os envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e
no final da tarde a cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e
troféus. O motivo da escolha da cidade foi por ela ter águas calmas e ser um
dos locais preferidos para a prática da canoagem. E reuniu os principais nomes
da modalidade do estado, além de novos talentos que fazem parte do projeto
social Remando no Litoral Sul, que também conta com o apoio da Sudesb. O
campeonato contou com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos,
banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos,
gradis, tenda, banner,pódio, ônibus para condução dos atletas, equipe de
trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A Bahia tem se
mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com esse
fortalecimento o estado consagra-se cada vez mais como uma grande força na
formação de base e torna-se referência nacional também na organização de
eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade do estado, além
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de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no Litoral Sul, que
também contra com o apoio da SUDESB.

Salvador- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no ultimo final de semana 09 de outubro do
ano corrente, com abertura da etapa na cidade de Salvador na Bahia. A
competição contou com a participação de aproximada de 120 atletas das
cidades de Ubaitaba, Itararé, Ubatã e Maraú e movimentou a cidade com o
público que acompanhou toda a competição. O dia iniciou com a distribuição de
café da manhã para os atletas e envolvidos no evento. Por se tratar de pessoas
humildes a organização do evento teve esse cuidado de manter os
participantes alimentados e hidratados durante toda a execução. As primeiras
largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor, cadete,
júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de 12:00 houve
uma pausa nas provas para a distribuição do almoço para os atletas e os
envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e no final da tarde a
cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e troféus. Ocorreu a
alteração da cidade de realização, essa etapa inicialmente estava prevista para
ocorrer na cidade de Juazeiro e através do processo de apostila nº
069.1484.2022.0004066-39, houve a alteração para a cidade de Salvador. O
campeonato contou com uma bela estrutura tais como: sonorização, toldos,
banheiros, ambulância, troféus, medalhas, backdrop, banheiros químicos,
gradis, tenda, banner,pódio, ônibus para condução dos atletas, equipe de
trabalho, serviço de locução, café da manhã e almoço. A Bahia tem se
mostrado um celeiro de atletas da Canoagem Brasileira, com esse
fortalecimento o estado consagra-se cada vez mais como uma grande força na
formação de base e torna-se referência nacional também na organização de
eventos. A disputa trouxe os principais nomes da modalidade do estado, além
de novos talentos, que fazem parte do projeto Remando no Litoral Sul, que
também contra com o apoio da SUDESB.

Itacaré- BA

O Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022
composto de 12 etapas, deu início no ultimo final de semana 20 de novembro
do ano corrente, com abertura da etapa na cidade de Itacaré na Bahia. A
competição superando espectativas contou com a participação de aproximada
de 145 atletas das cidades de Ubaitaba, Itararé, Ubatã e Maraú e movimentou
a cidade com o público que acompanhou toda a competição. O dia iniciou com
a distribuição de café da manhã para os atletas e envolvidos no evento. Por se
tratar de pessoas humildes a organização do evento teve esse cuidado de
manter os participantes alimentados e hidratados durante toda a execução. As
primeiras largadas iniciam às 9h, com provas nas categorias infantil, menor,
cadete, júnior, sênior e paracanoagem, masculino e feminino. Por volta de
12:00 houve uma pausa nas provas para a distribuição do almoço para os
atletas e os envolvidos. Logo em seguida houve o retorno das provas e no final
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da tarde a cerimônia de premiação com a entrega de medalhas e troféus.
Ocorreu à alteração de data na ultima etapa prevista inicialmente 25/09/2022,
passando para o dia 20/11/2022. O campeonato contou com uma bela
estrutura tais como: sonorização, toldos, banheiros, ambulância, troféus,
medalhas, backdrop, banheiros químicos, gradis, tenda, banner,pódio, ônibus
para condução dos atletas, equipe de trabalho, serviço de locução, café da
manhã e almoço. A Bahia tem se mostrado um celeiro de atletas da Canoagem
Brasileira, com esse fortalecimento o estado consagra-se cada vez mais como
uma grande força na formação de base e torna-se referência nacional também
na organização de eventos. A disputa trouxe os principais nomes da
modalidade do estado, além de novos talentos, que fazem parte do projeto
Remando no Litoral Sul, que também contra com o apoio da SUDESB. Foi a
final de um grande projeto que marcou o nome da canoagem baiana, bem
estruturado, recebedor de grandes elogios. O sucesso pode ser acompanhado
através do youtube, onde todas as etapas estão registradas.

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto

até o período:

As regiões onde ocorreram as etapas foram beneficiadas com a

movimentação de atletas, visitantes, turistas e os amantes da modalidade. O

que consequentemente aqueceu o comércio, rede hoteleira movimentando a

economia da cidade.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 07/2022 foi

executado integralmente, cumprindo com todas as metas previstas no plano de

trabalho.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA
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A Federação Baiana de Canoagem- FEBAC divulgou as informações

referentes ao termo de fomento Nº 07/2022, em suas redes sociais na página

do instagram. O evento teve cobertura com todas as etapas registrada no

canal da instituição no Youtube.

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme

constatado através do link https://www.instagram.com/p/Ci7tfNdgnjN/ ,

atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris:

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de

controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do

Estado da Bahia acerca do termo de fomento nº 07/2022.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não houve glosa no período.
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12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 07/2022, referente

ao CAMPEONATO BAIANO DE CANOAGEM VELOCIDADE E

PARACANOAGEM 2022, foi executado com o cumprimento das metas

previstas no plano de trabalho.

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve elaboração de plano de melhoria.

14. CONCLUSÃO

Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática do

judô na Bahia, através da realização do evento CAMPEONATO BAIANO DE

CANOAGEM VELOCIDADE E PARACANOAGEM 2022.

A OSC cumpriu as clausulas constantes no Termo de Fomento, executando

também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de

trabalho. Sendo aprovado em sua execução.

Salvador- BA, 28/11/2022.
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Relatório Fotográfico

MARAÚ- BA 24/04/2022
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IBOTIRAMA- BA 15/05/2022
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SANTO ESTEVÃO- BA 29/05/2022
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CAMAMU- BA 05/06/2022
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ITAPETINGA- BA 12/06/2022
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SÃO FÉLIX- BA 26/06/2022
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ILHÉUS- BA 10/07/2022
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ITAETÊ- BA 17/07/2022
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UBAITABA- BA 24/07/2022
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ITAJUÍPE- BA 14/08/2022
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SALVADOR- BA 09/10/2022

Salvador- BA, 28/11/2022.


