Rio de Janeiro, RJ, 29 de junho de 2018.
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.219.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA CBE.
Prezados(as) Senhores(as),
Estamos avançando na transparência de nossa entidade em atenção às
exigências legais, às nossas propostas de gestão, às expectativas de nossa comunidade e,
também, em atenção ao Programa GET do COB (Gestão, Ética e Transparência) ao qual a
CBE encontra-se vinculada e em franco desenvolvimento de acordo com um cronograma já
previamente definido entre as partes.
Já constam em nosso site todos os Projetos da CBE dos anos de 2017 e 2018
elaborados a partir da distribuição de nosso orçamento originário dos recursos públicos
recebidos de forma descentralizada pelo Comitê Olímpico do Brasil via Lei Agnelo Piva LAP. Referidos Projetos foram integralmente transcritos em nosso site através da
compilação de dados do SIGEF do COB – Sistema Integrado de Gestão Esportiva e
Financeira, diga-se, de acesso público irrestrito também no site daquela entidade.
Agora incluímos em nosso site, na ÁREA TRANSPARÊNCIA, mais outros
diversos documentos e informações constantes de nossas atividades financeiras e de
gestão, sejam elas através dos recursos públicos da LAP, dos recursos próprios da CBE
(demonstrativos das contas bancárias 2017 e 2018) e do Parecer da Auditoria Independente
referente ao ano de 2017. Por fim, incluímos também no site CBE o Plano de Trabalho ano
2018 (recursos públicos LAP) aprovado recentemente pelo COB após o também recente
ingresso em nosso orçamento da quantia de 420 mil reais mediante recursos
extraorçamentários (TIME BRASIL).
Informamos por fim que, em conformidade com a legislação vigente e o
Estatuto da CBE, os milhares de documentos que deram sustentação ao Balanço
Patrimonial 2017, ao Parecer do Conselho Fiscal 2017, ao Parecer da Auditoria
Independente 2017, à utilização e percentuais de uso dos recursos públicos oriundos do
orçamento LAP 2017 e 2018 e às receitas e despesas referentes aos recursos próprios CBE
2017 e 2018, todos contidos em notas fiscais, recibos, faturas, extratos bancários,
documentos fiscais e outros diversos comprovantes encontram-se à disposição dos filiados
da CBE em sua sede para acesso irrestrito mediante prévio agendamento.
Assim, a CBE está, passo a passo e com enorme dedicação, promovendo
todas as ações necessárias para que se veja cada vez mais adequada às modernas práticas
da boa governança corporativa. E não vamos parar por aí, uma vez que, como já informado,
aderimos recentemente ao Programa do Rating Integra que vai trazer outros tantos
benefícios nessa caminhada em direção a excelência na gestão de nossa entidade.
Atenciosamente,

Arno Périllier Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

