
PROJETO ESPORTIVO DA ABHIR  
LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE



Clique aqui e confira a LEI PAULISTA Nº 13.918, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009. 
Atualizado em 29.06.2018



Dados do Proponente:

CID N° 049/2019
Responsável Legal: RENATO BRANDOLISE VIDOTTO
CNPJ: 52.167.889/0001-08
Inscrição Estadual: Isenta
Razão Social: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CAVALEIROS DE HIPISMO RURAL
Telefone: (19) 3523-6700
End: Rua 13, 851 Boa Morte – Rio Claro/SP
Email: abhir@abhir.com.br
Website: www.abhir.com.br



Objetivo:

O projeto Copa Abhir de Escola Especial visa à
organização, produção e promoção de eventos
esportivos participativos para atletas com deficiência,
por meio da modalidade hipismo adaptado.
O Campeonato será composto por 7 etapas e 1
Grande Prêmio. As provas serão realizadas em
cidades do interior de São Paulo, durante o circuito
principal da ABHIR.
A Copa promoverá o acesso ao esporte hípico, com
o objetivo de alcançar o desenvolvimento integral
desses paratletas, na busca da inclusão e
transformação social, prazer pelo esporte enquanto
estimulador de efeitos terapêuticos, melhoria da
autoestima, autoconfiança e da qualidade de vida ,
bem como criar oportunidades do participante
desenvolver estratégias para resolver problemas e
enfrentar situações da vida em sociedade.



Nome do projeto: 
COPA ABHIR DE ESCOLA ESPECIAL

Área de Ação Desportiva: Participativa
Modalidade: Hipismo Adaptado
Valor aprovado para captação: R$ 75.434,36
Duração do projeto: 10 meses

Atletas contemplados:
O Projeto disponibilizará um total 20 inscrições 
contempladas para paratletas por evento.

Benefícios do projeto: Kit atleta com uniformes 
e equipamentos de montaria, além de Kits 
lanches.
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“Um passo muito importante que tivemos dentro da equoterapia foi quando nossos praticantes 
começaram a participar do campeonato Escola Especial da Abhir. O hipismo trouxe para os 

praticantes e sua família uma motivação a mais . SIM. Eles são capazes.”

Ketilli Faber (Equoterapia Daoud de Limeira) 
Pedagoga e Especialista em Neuropsicologia aplicada à Neurologia Infantil.

Thiago Athiê Ana Camila A. Prado
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*Quem pode Incentivar? Pessoa Jurídica 

*Como funciona? Abatimento de 100% do valor 
incentivado até o limite de 3%* do ICMS devido pela 
Pessoa Jurídica.**Ex.: Se uma empresa paga R$ 500 mil 
de ICMS por mês ao governo, poderá destinar R$ 15 mil 
para incentivar e patrocinar mensalmente um projeto 
esportivo, obtendo as contrapartidas de exposição de um 
patrocínio normal.

* *Conforme tabela decrescente de alíquotas, dependendo 
do montante do ICMS à recolher.

* **Não compete com outros incentivos.









OBRIGADO!


