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Prestação de Contas                                                      (Valores em milhares de reais)

Presidente: Paulo Cesar Mario Movizzo

1º Diretor de Esportes – Carlos Augusto Neves 2º Diretor de Esportes – Eduardo Vianna Saboya Salles / Walter Marani Junior Salles

3º Diretor de Esportes – Galba de Farias Couto 4º Diretor de Esportes – Roberto C. Vergueiro de Almeida / Edgard Cardoso

Em 2020 mantivemos a proposta de atender aos associados procurando incentivar a prática das diversas modalidades na forma 
recreativa e /ou competitiva. Após o dia 17 de março tivemos o fechamento do clube devido a Pandemia do COVID 19 e com 
isso os trabalhos foram interrompidos.
Os resultados/trabalhos foram prejudicados já que não tivemos  no período de março a outubro competições e os treinamentos 
presenciais foram suspensos no período de março até agosto e neste período tivemos os treinos on line principalmente para as 
modalidades competitivas.

Tivemos em algumas modalidades a realização de competições conforme  protocolos  da Prefeitura/ Governo de São Paulo onde 
destacamos.

EsportesEsportes
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Basquete
Vice Campeão Paulista adulto 2020
Vice campeão Paulista sub 19
Participação no NBB 2020/2021 adulto
Treinos on line em todas as categorias competitivas durante a pandemia.
Retorno aos treinos presenciais a partir de agosto/ Setembro
Campeão Torneio de Pindamonhangaba sub 19

Beach Tennis
Realização de Clínicas com professor ranqueado entre os 
melhores do mundo
Realização de torneios Internos
Torneios Outubro Rosa e Novembro Azul
Participação em torneios interclubes com excelentes resultados.

Badminton
Participamos da primeira etapa do Nacional de badminton realizado na Bahia 
com medalhas de ouro nas duplas sub 17 A e sub 19 B Bronze sub 19 B e  bronze 
em simples na sub 17ª
Participação na Primeira etapa do Estadual em São Bernardo do Campo.
Treinos on line com as equipes competitivas.

Bike(Janeiro a março)
Passeios programados para diversas cidades do Estado de São Paulo ( 
janeiro a Março)neiro a março e setembro Eventos especiais de Bike 
como Pedal pela Esclerose e Pedal da Diabetes 

Canoa Olímpica
Nossos atletas continuam seus treinamentos em Lagoa Santa / MG visando as 
competições internacionais.

Corrida
Participação em diversas corridas Circuito Corpore (janeiro a março 2020)
Diversas maratonas internacionais com a participação de associados do CAP (janeiro 
a março 2020)

Jiu Jitsu / Ginástica Funcional /MMA (janeiro a março 2020)
Intercâmbio com ECP e CPMorumby
Aula de defesa Pessoal com Paty Lage e Carlos Eduardo Araujo

Escola de Esportes
Programação de férias realizada em janeiro

Esgrima (janeiro a março 2020)
Participação de nossos esgrimistas no Pan-Americano Cadete e 
Juvenil 
Participação de esgrimistas no Circuito Europeu 
Atletas do CAP participaram do Mundial na Grécia

Fut Volley
Torneios internos e Torneio Novembro Azul

Futebol
Abertura do Campeonato Interno com desfile e entrega dos 
uniformes  no  Campo de futebol
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Golfe (janeiro a março 2020)
Convênios com diversos clubes de golfe
Participação de Golfistas do CAP em Torneios 

Judô (janeiro a março 2020)
Equipe do CAP participou do Meeting Nacional Sub 18 e sub 21 classificando 
entre os melhores cinco judocas sendo 4 medalhistas de bronze e um em 
quinto lugar.

Mini Tênis
Torneios internos
Torneio Novembro Azul

Natação
Reinauguração da Piscina Olímpica com provas de velocidade 

Pelota Basca
Aula para professores da Escola de Esportes

Polo Aquático
Participação na Liga de Polo Aquático adulto em Bauru.
Participamos da primeira etapa do Torneio ACESC  sub 13

Squash
Participação Torneio Interclubes de Squash   
Realização de torneios Internos

Tênis
Participação de tenistas em Torneios Nacionais com excelentes 
resultados 
Realização de torneio Internos como
Torneio Vintage duas edições em 2020
Torneio das Amigas
Torneio Pangaré
Torneio das Peruas

Xadrez
Participação em torneios on line 
Enxadristas do CAP participaram de torneio na Hebraica 

Projeto Mulher
No dia Internacional da Mulher aula especial na Serra 
Cantareira em Final de fevereiro

Mountain Bike
Passeio entre Joanópolis e São Francisco Xavier no mês de 
fevereiro

Volley paralimpico
Vice campeão da Copa Sesi - primeira etapa
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Nas modalidades abaixo retomamos as atividades com treinos seguindo os protocolos e com segurança e sem participarmos de 
qualquer atividade competitiva e ou eventos. Lembrando que quando o clube estava fechado mantivemos nas modalidades 
treinos e ou aulas online

 Ginástica Integrativa/Meditativa
 Ginástica Artística e de Trampolim
 Ginástica Aeróbica / AeroBike / Hidro
 Boxe
 Ciclismo e Mountain Bike
 Remo/Canoagem
 Snooker / Bilhar / Gamão e Xadrez
 Volley

Parceria

Tivemos a continuidade da parceria com a Secretaria de Esportes e outros clubes do Programa Touché com aulas de Esgrima no 
Pelezão
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Fonte Projeto Contexto

CBC Edital 7
Compra de equipamentos e materiais 
(piscina etc.) até 12/2020; execução de 
101% do valor, com rendimentos

CBC Edital 6
Remuneração de RH até 12/2020; projeto 
quadrienal (2017/2020); execução de 79% 
do previsto

LPIE
Paulistano Formação de 

Base 1

Compra de materiais e uniformes; projeto 
iniciado em 2019; execução de 99% do 
previsto, graças a economias

LIE Paulistano Esportes 2
Recursos humanos; execução até 07/21; 
projeto a ser prorrogado por dois anos em 
função da pandemia

CBC
Campeonatos Brasileiros 

Interclubes

Participação em competições (CBC); 
viabiliza passagens e hospedagens sem 
repasse financeiro

Reformas e compra de equipamentos (Projetos 
Incentivados)

 Com projetos da Lei Incentivo e de ICMS e do 
CBC 

 Compra de equipamentos e matérias 
esportivos nas diversas modalidades.

 Aquisição da Piscina Olímpica
 Materiais para Esgrima
 Maquinas de lançamento de bolas para Tênis e 

de Basquete
 Materiais e equipamentos para Sala de 

fisioterapia dos atletas
 Uniformes para equipes competitivas 
 Materiais e equipamentos para preparação 

física 
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Dez números de Projetos Incentivados em 2020

1. R$ 3,7 milhões executados no projeto de equipamentos CBC 
2. R$ 806 mil executados no projeto de RH do CBC (até 15/12)
3. R$ 100 mil executados no projeto de materiais e uniformes (LPIE)
4. R$ 5,8 milhões já depositados pelo CBC para RH (2021/2024)
5. R$ 1,25 milhão aprovado pela LIE para RH (226 mil já executados)
6. R$ 385 mil captados para materiais e uniformes (LPIE)
7. 92 equipamentos doados oficialmente pelo CBC (natação e remo)
8. 2 prestações de contas aprovadas (1 CBC e 1 LIE)
9. 22 participações de atletas do CAP em 4 CBIs em 4 cidades
10. 3 projetos elaborados (RH CBC, vôlei sentado LIE, materiais LPIE)
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