
 

 

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2018 
Ofício 0534/2018 PW/ac 
 
 
Ilustríssimo Senhor 
Ricardo Pacheco Machado 
Presidente 
Confederação Brasileira de Esgrima 
 
 
Solicitação de alteração do Plano de Trabalho 2018 
 
 
Prezado Presidente,  
  
O Comitê Olímpico do Brasil, em atendimento à solicitação da CBE, vem expor e comunicar o 
que segue:  
 
1 – Objetivo da Solicitação 
Autorização do Colegiado do COB para alteração de projetos no Plano de Trabalho da CBE, 
exercício 2018.  
  
2 – Justificativa  
Considerando que:  
- a CBE aguardava liberação do Fundo Time Brasil para ratificar ou retificar seu Plano de 
Trabalho;  
- alteração da Diretoria técnica e revisão dos objetivos para equipes de alto rendimento e a 
forma de aplicação de investimentos;  
- implementação do Instituto Brasileiro de Esgrima, para colaborar com a disseminação e 
capacitação de profissionais, dando ênfase ao desenvolvimento da modalidade;  
 
As alterações foram direcionadas para:  
 

A) Realocar verbas em projetos do atual plano; 
Maior investimento em projetos principais como Pan Americano e Mundial, que 
proporcionou investimento em um número maior de atletas.  
 

B) Incluir novos projetos que atendam à situação presente: 
Centro de Treinamento - locação de espaço para armazenamento dos materiais de 
competição da CBE, anteriormente acomodados em comodato no extinto depósito do 
COB; 
Cursos de Treinadores e Arbitragem - implementação do Instituto Brasileiro de Esgrima 
(departamento de ensino da CBE). 

  



 

 

 
C) Substituir ações que não serão mais executadas: 

 3 etapas de Copa do Mundo em armas que não são prioridade de investimento e não 
foram executadas, pois a CBE aguardava apreciação do Colegiado para ações 
prioritárias.  

 Ações de Fomento, que tiveram recursos próprios para custeio.  
 

D) Apresentar projetos que poderão ser executados, caso haja saldo orçamentário 
(aguardando classificação).  Projetos retirados do orçamento empenhado e levados 
para situação AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO, que somente serão executados, caso 
haja saldos das devoluções recorrentes de projetos executados; 

 
Projetos novos no Plano de Trabalho, mas que ainda aguardam recursos: 

• Software de Gestão – programa de gestão corporativa a fim de atender às exigências 
de uma governança moderna.  

• Software de Vídeo Arbitragem – software de gerenciamento esportivo, que auxilia nas 
decisões da arbitragem para a exata definição dos resultados; 

• Estágio de Treinamento da equipe Brasileira – para as equipes em formação anterior à 
realização dos campeonatos brasileiros de categoria. 

 
3 – Valor  
Não haverá alteração no saldo orçamentário total da Confederação; apenas realocação de 
investimentos em projetos detalhados acima.  
 
4 -  Decisão do Colegiado Esportivo 
Analisando todas as solicitações, o Colegiado Esportivo decidiu APROVAR as alterações 
sugeridas pela CBE. 
 
A gestora Andréa Leibovitch está ao dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessários. 
 
Ao encerrar, renovamos votos de estima e consideração. 
 
 
Saudações Olímpicas, 
 
 
 
Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 
 


