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O Instituto de Promoção do Paradesporto foi fundado em 2008 com objetivo de 
desenvolver e potencializar as habilidades das pessoas com deficiência nas suas diversas 
vertentes. Ao longo deste tempo atuou fortemente em parceria com outras entidades que 
também dedicam seus esforços para a inclusão, oferecendo suporte técnico e treinamentos 
para a melhoria da gestão e para a operacionalização de projetos e programas. 
 
Com atuação nacional, atualmente o IPP Brasil coordena as atividades da equipe de voleibol 
sentado da Unilehu em Curitiba, promove a viabilização e implantação de uma academia 
voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, além de colaborar em um programa 
de desenvolvimento de atletas com deficiência em Niterói. Desta forma, atua no 
fortalecimento intelectual, psicológico, físico e esportivo de paratletas, viabiliza a captação 
de recursos para os projetos, colaborando na moldagem da carreira esportiva destes 
paratletas em suas diversas atividades esportivas e sociais. 
 
O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma clara, 
sendo estas divididas em Receitas e Despesas.  
 
 

RECEITAS: 

 
A receita principal do Instituto de Promoção do Paradesporto – IPP Brasil é oriunda de 
projetos incentivados via Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania, da 
Secretaria Especial do Esporte e Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de 
Curitiba. No Ano de 2021 o IPP Brasil teve um repasse de R$117.000,00 (cento e dezessete 
mil reais), sendo R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) referente ao projeto vôlei IPP Brasil 
incentivado pela SMELJ e R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) em doação espontânea 
conforme tabela abaixo:  
 

 

CONTRIBUIÇÕES 

INCENTIVADOR PROJETO VALOR 

Clube Atlético Paranaense IPP Brasil Curitiba Paravolei R$ 60.438,73 

URCA RECRE CULTURAL AHU IPP Brasil Curitiba Paravolei R$ 10.411,27 

Doações Espontâneas IPP Brasil Curitiba Paravolei R$ 32.000,00 

  R$ 117.000,00 

 
Estes recursos foram utilizados para pagamento de serviços terceirizados, recursos 
humanos, aquisição de materiais esportivos, uniformes, despesas com alimentação, 
hospedagem e transportes para competições da equipe de vôlei sentado. 

 

DESPESAS: 
 
O IPP Brasil teve suas principais despesas no ano de 2021 custeadas com recursos da Lei de 
Incentivo ao Esporte. Os pagamentos foram realizados através do projeto “IPP Brasil Vôlei 
Sentado” conforme demonstração abaixo 
 
 

Despesas Operacionais 

Materiais Esportivos R$ 5.096,46 

Materiais Diversos R$ 3.882,20 
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Transporte R$ 3.846,68 

Uniformes R$ 26.667,00 

Serviços de Terceiros PF R$ 56.149,17 

Serviços de Terceiros PJ R$ 74.837,71 

TOTAL R$ 170.479,22 

 
 
Além dessas despesas relativas aos projetos incentivados, o IPP Brasil tem suas despesas 
fixas administrativas, as quais foram custeadas pela mantenedora Universidade Livre para 
a Eficiência Humana - UNILEHU. 
 

Despesas Administrativas 

Despesas Tributárias R$ 1.479,17 

Despesas Bancárias R$ 2.644,62 

Despesas Administrativas R$ 16.036,10 

TOTAL R$ 20.159,89 

 
 
Os projetos desenvolvidos pelo IPP Brasil visam ações as quais podem servir de dados para 
o desenvolvimento do Paradesporto a nível estadual/nacional. As propostas de trabalho 
com o Paradesporto visam o desenvolvimento do ser como um todo.  
O IPP Brasil é formado por atletas de duas áreas do esporte: o vôlei sentado e o atletismo. 
Ao todo, contamos com 17 atletas com deficiência física que competem profissionalmente 
no vôlei sentado. Com diversas conquistas regionais e nacionais no currículo, está entre as 
melhores equipes do Brasil. 
Já no atletismo, contamos com 6 atletas, que competem em modalidades como corrida, 
salto em distância, arremesso de peso e dardo, além do tiro esportivo. 

 
Relatório Final 
 
Este relatório anual foi elaborado pela Administração do IPP Brasil. 
Para eventuais esclarecimentos, devem entrar em contato por e-mail: 
financeiro@ippbrasil.org.br 
 
Outras informações sobre o Instituto de Promoção do Paradesporto podem ser 
encontradas no site e nas redes sociais IPP Brasil. 
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