
 
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CBE 

Aos 06 dias do mês de outubro de 2019, às 10:00 horas, nas dependências do Novotel, em 
Curitiba, PR, deu-se início à primeira reunião do Conselho de Administração da CBE, 
conforme Pauta anteriormente divulgada. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 
Suzana Pasternak (Presidente da FPE), Roberto Pacheco (representante do CAP), Pablo 
Mangiaterra (membro independente), Ildefonso Petrich (Presidente FEP), Guilherme Toldo 
(Presidente da Comissão de Atletas) e Ricardo Machado (Presidente da CBE). A 
conselheira Carolina Moreira (representante do ECP) participou da reunião através de 
videoconferência. Seguindo a ordem da pauta, o Presidente da CBE deu boas vindas aos 
novos conselheiros recém eleitos, explicando que o principal motivo desta reunião será o 
de situá-los em caráter informativo acerca das diversas atividades da CBE durante a atual 
gestão. A seguir, o Presidente da CBE passou a informar sobre os processos de 
governança que estão em andamento na entidade, convidando o colaborador Eduardo 
Sales, Gerente de Esportes da CBE, para explanar sobre o GET (Programa Gestão, Ética e 
Transparência do Comitê Olímpico do Brasil), seus indicadores e medições, bem como 
sobre os fluxogramas de processos da CBE que estão em pleno desenvolvimento por 
intermédio da prestação de serviços gratuitos da empresa Scavasin Informática. Na 
sequência, o Presidente da CBE convidou o Vice-Presidente e também Diretor Técnico da 
CBE, Arno Schneider, para explanar sobre as diversas atividades técnicas em andamento e 
também àquelas previstas para o ano de 2020. Nessa explanação, foi apresentado o 
Instituto Brasileiro de Esgrima – IBE, braço educacional da CBE, como um dos 
responsáveis pelo fomento da modalidade, uma vez que esse instituto vem formando, ano 
a ano, técnicos e árbitros de esgrima nos diversos polos de nosso esporte no Brasil. Sobre 
as categorias de base da esgrima, desde 2018 essas vem tendo especial atenção da atual 
gestão da CBE através de ações técnicas em parceria com a área de Desenvolvimento do 
COB e que, para 2020 em diante, será apresentado pela CBE ao COB um grande projeto 
que visa atender a essas categorias de base através de estágios de treinamento, 
congressos técnicos e competições internacionais com vistas aos Jogos Olímpicos da 
Juventude 2022. Por fim, foi apresentada a minuta do calendário de competições nacionais 
para 2020 que está sendo debatido junto ao Conselho Técnico da CBE. Na sequência, foi 
convidada a Diretora de Comunicação e Marketing da CBE, Rosele Sanchotene, para 
explanar acerca das ações que estão sendo desenvolvidas em sua área, bem como apontar 
os avanços e a ampliação da visibilidade que as redes sociais da CBE trouxeram até então, 
em especial o Facebook e o Instagram. Por fim, ressaltou que se encontra em 
desenvolvimento uma nova atualização do website da CBE. Na sequência, o Presidente da 
CBE passou a informar sobre os 12 critérios estabelecidos pelo COB para o 
estabelecimento do orçamento para cada uma das Confederações (descentralização dos 
recursos provenientes da LAP para 2020 - oriundos das loterias federais) e que, ainda em 
outubro, o COB deverá anunciar o valor deste orçamento para a CBE segundo aqueles 
critérios. Ressaltou o Presidente da CBE que está em fase de finalização pela Diretoria 
Executiva da CBE, em parceria com o Escritório de Projetos do COB, o Planejamento 
Estratégico CBE 2020/2024, bem como o Plano de Trabalho 2020. Ainda assim, como 
salientou o Presidente da CBE, o Planejamento Estratégico é um documento “vivo”, 
podendo sofrer ajustes ano a ano de acordo com os interesses da entidade. Na sequência, 



 
 
 
 
 
 

 
 

informou o Presidente da CBE quanto à possibilidade de serem reservados recursos 
próprios da entidade a título de contingenciamento financeiro. Por fim, como último ponto 
da parte informativa da reunião, o Presidente da CBE ressaltou da necessidade urgente de 
ser levado adiante ainda este ano de 2019 uma reforma do Estatuto da CBE a fim de 
adequá-lo à legislação e, ainda, adequá-lo ao Programa GET do COB. Nesse momento, o 
conselheiro Ildefonso Petrich manifestou-se no sentido de seu interesse em propor à 
Assembleia Geral da CBE uma nova reforma do Estatuto da CBE no que diz respeito 
especificamente ao Colégio Eleitoral, uma vez que, segundo ele, o atual Colégio Eleitoral 
mostrou-se desequilibrado entre as Federações Estaduais após as eleições havidas 
durante o ano de 2019 para os diversos cargos eletivos. O tema foi debatido entre os 
presentes. O Sr. Ildefonso Petrich se comprometeu em encaminhar até o próximo dia 
20/10/2019 sua proposta de ajuste estatutário relativo ao colégio eleitoral. O Sr. Ricardo 
Machado deverá enviar aos demais membros os ajustes necessários para adequação à 
atual legislação de maneira a garanr a Cerficação da CBE junto à Secretaria Especial do 
Esporte de acordo com os argos 18 e 18 A. A Sra Suzana Pasternack ponderou que seria 
prematura qualquer alteração estatutária que não vesse exigência legal, dado que o atual 
estatuto da CBE foi aprovado por unanimidade na Assembleia Geral em dezembro /2018, 
ou seja não completou sequer um ano, e que tal texto foi muito elogiado pela comunidade 
da esgrima e demais entes do Esporte, inclusive do COB. Tal colocação foi corroborada 
pelo conselheiro Roberto Pacheco. Na sequência, passaram os conselheiros a tratar sobre 
os dois únicos pontos da pauta de caráter deliberativo, quais sejam: a eleição para a 
presidência e vice-presidência do Conselho de Administração e o seu Regimento Interno. 
Ficou ajustado entre os conselheiros que Suzana Pasternak será a presidente do Conselho 
de Administração e Pablo Mangiaterra o seu vice-presidente. Por fim, pelos conselheiros 
foi escolhida uma comissão para a elaboração do Regimento Interno do Conselho de 
Administração composta dos seguintes membros: Carolina Moreira, Pablo Mangiaterra e 
Ricardo Machado. Para tanto, foi fixado o prazo de 15 de dezembro de 2019 para a 
finalização do texto do Regimento Interno. Nesse contexto, a conselheira Carolina Moreira 
solicitou que a CBE (i) mandasse uma primeira minuta para revisão da Comissão e (ii) 
estabelecesse um calendário para elaboração da primeira minuta, ordem de revisão e 
fechamento da minuta final, para apresentação e respectiva deliberação pelo C.A. Foi 
também criada uma comissão composta pelos conselheiros Suzana Pasternack, Ildefonso 
Petrich e Roberto Pacheco para elaboração do orçamento da CBE que deverá ser 
apresentado à Assembleia Geral.Pablo Mangiaterra conselheiro independente se 
manifestou sobre a necessidade de elaboração do plano de ação do aumento da base dos 
praticantes do esporte com perspectivas para os próximos 10 anos, conforme Art. 3º, 
inciso XVII do estatuto da CBE. Que o presidente Ricardo Machado se manifestou que o 
COB não é o órgão para fomentar o aumento da base, não considerando projetos que 
tenham essa finalidade e que para isso deveria ser feito utilizando os valores internos. O 
Presidente Ricardo Machado justificou que o IBE seria usado para isso e que então solicitei 
que apresentassem quais eram os planejamentos de utilização dos professores que 
estavam sendo formados nos cursos em curso e o diretor técnico e Vice Presidente Arno 
Schneider ficou de apresentar. Nada mais foi tratado, sendo encerrada a reunião às 13:00h.         
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