
 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019. 
 
 

NOTA OFICIAL Nº 015/2019 
 
 

ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CBE - 2019 

 
Anexo: Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da CBE – 2019 e demais 
documentos suporte. 
 
 

Em cumprimento ao inciso V do Artigo 44, ao inciso I do Artigo 24 e Art. 
25 e seus incisos, todos do ESTATUTO da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA, 
remetemos o EDITAL DE CONVOCAÇÃO para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA desta 
Confederação a ser realizada no dia 12 de dezembro próximo vindouro. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

RICARDO PACHECO MACHADO 
Presidente da CBE 



 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019. 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

1. Conforme estabelece o inciso V do Artigo 44, o inciso I do Artigo 24 e o Art. 25 e seus 
incisos, todos do ESTATUTO da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA - CBE, convoco a 
ASSEMBLEIA GERAL para reunir-se extraordinariamente, no dia 12 de dezembro de 2019, às 
9:00 horas em 1ª convocação - com a presença da maioria absoluta de seus membros - e às 
9:30 horas, em 2ª convocação com qualquer número, na sede da Confederação Brasileira de 
Esgrima, na Rua Buenos Aires, nº 93, sala 708, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-021, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
 

a) Dar interpretação ao artigo 104 do Estatuto quanto à possibilidade ou não de ser feita a 
revisão estatutária pela Assembleia Geral em prazo inferior a 2 anos desde a sua última 
alteração. Seguem em anexo os seguintes documentos suporte: Parecer da Comissão 
Especial do Conselho de Administração da CBE, Parecer da Assessoria Jurídica da CBE e 
Parecer da Diretoria Jurídica do Comitê Olímpico do Brasil - COB.    
 

b) Interpretado o artigo 104 do Estatuto CBE no sentido de ser possível a revisão 
estatutária pela Assembleia Geral em prazo inferior a 2 anos, seguem as seguintes 
propostas para a sua revisão: 
 
b.1 – deliberar quanto à atualização das normas legais vigentes voltadas às entidades 
nacionais de administração do desporto, quanto a atualização às exigências do 
Programa GET– Gestão Ética e Transparência do COB, dentre outras revisões 
estatutárias necessárias de correção e omissão em seu texto; 
 
b.2 - deliberar quanto à proposta de revisão estatutária encaminhada pela Federação 
de Esgrima do Paraná - FEP, através de seu Presidente Ildefonso Petrich, 
especificamente sobre a composição do colégio eleitoral da CBE.  
 
b.3 – Integram também o presente Edital de Convocação o texto do Estatuto contendo 
as propostas de revisão estatutária mencionadas nos itens “b.1” e B.2” acima.  
 

c) Conhecer e aprovar o Planejamento Estratégico da CBE para os anos 2020/2024; 
 

d) Conhecer e aprovar o orçamento 2020; 
 

e) Referendar a vinculação da EPD Associação Guillermo Betancourt Esgrima – GBE. 
 
 
 



 

 

 
2. Relação dos membros da Assembleia Geral da CBE em pleno gozo de seus direitos, nesta 
data, com direito a participação, voz e voto: Federação de Esgrima do Estado do Rio de 
Janeiro, Federação de Esgrima do Paraná, Federação Rio-Grandense de Esgrima, Federação 
Paulista de Esgrima, representante das EPDs e representante da Comissão de Atletas.  

 
 
 
 
 

RICARDO PACHECO MACHADO 
Presidente CBE 


