
ANEXO V

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS:

Instrumento da Parceria, número e ano:

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública:

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA

Nome da OSC celebrante:

FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM – FEBAC

Objeto da Parceria:

Apoio financeiro para fazer frente às despesas com recursos humanos,
infraestrutura, transporte, divulgação, promocional, alimentação e premiação,
do Projeto “CAMPEONATO BAIANO DE CANOAGEM VELOCIDADE E
PARACANOAGEM 2022”.

Período da visita técnica:

20 de novembro de 2022

Responsável pela visita técnica:

Fernando Oliveira

Local visitado:

Itacaré- BA

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:



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 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.

3. RESULTADOS ENCONTRADOS:

Observados os itens constantes do Plano de Trabalho, constatamos que houve

100% do cumprimento da meta.

Realizar o Projeto CAMPEONATO BAIANO DE
CANOAGEM VELOCIDADE E PARACANOAGEM
2022 Item Situação

MATERIAL PROMOCIONAL Camiseta Cumprido

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
Tenda e
backdrop

Cumprido

COMUNICAÇÃO
Banner e
som

Cumprido

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS
ATLETAS

Ônibus Cumprido

ALIMENTAÇÃO
Café da
manhã e
almoço

Cumprido



PREMIAÇÃO
Troféu e
medalha

Cumprido

4. ANEXOS FOTOS
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SALVADOR, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.


