Confederação Brasileira de Pesca Esportiva

RELATÓRIO TÉCNICO

Considerando o ano de 2018 onde iniciamos a atuação da CBPE e até o presente
momento, não captamos/recebemos recursos públicos por meio de nenhum
convênio/contrato, estamos centrados em dar musculatura à Confederação por meio da
criação das Federações e Associações de Pesca nos estados, visando realizar o
Campeonato Brasileiro Interclubes de Pesca Esportiva. Atualmente, estamos finalizando a
formalização em cartório e Receita Federal do Brasil das federações estaduais e suas
associações vinculadas em Pernambuco, Pará, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul
e em fase mais embrionária as federações estaduais do Rio de Janeiro, Santa Catarina e
Rio Grande do Norte. Atualmente estão vinculadas à CBPE a Federação Candanga de
Pesca Esportiva, a Federação Paulista de Pesca Esportiva, a Federação Gaúcha de Pesca
Esportiva, a Federação Paranaense e ainda a Federação Mato Grossense, sendo que as 3
(três) primeiras foram as fundadoras da CBPE, em reunião realizada no mês de abril de
2018 em Brasília – DF.
As atividades principais da CBPE resumem-se em apoio operacional e de juntada
de documentação dos interessados em constituir as associações, federações e clubes de
pesca esportiva com o intuito de dar celeridade nos processos, visando sempre em um
posterior momento a realização de eventos esportivos a cargo da Confederação Brasileira
de Pesca Esportiva. Ainda não realizamos nenhum evento nacional, seja por meio
presencial ou por meio online, o que pretendemos realizar em breve. Como já exposto,
desde a nossa criação no ano de 2018 até a presente data, o foco está sendo no
planejamento da atuação com a alavancagem e disseminação da pesca esportiva nos
diversos contatos estabelecidos com grupos de pescadores locais, onde observamos
muitas vezes que nem organizados estão ou organizados de forma precária.
Ressaltamos ainda que do ano de 2018 até o momento não realizamos ações
sociais, tampouco seminários e/ou cursos voltados para a pesca esportiva, mesmo porque
não dotamos de orçamento que contemple ou permita realizar tais ações. Os objetivos
estratégicos para o ano de 2020 são: ampliação do número de federações vinculadas à
CBPE, no mínimo mais 06 federações, manter constantemente os processos em melhoria
contínua, de acordo com as normas exigidas pelos órgãos de controle, realização dos
campeonatos regionais e o de âmbito nacional, sempre buscando realizar
concomitantemente a esses eventos os simpósios, palestras, seminários, cursos e ações
sociais vinculadas à pesca esportiva, contribuir para o desenvolvimento da pesca esportiva
por meio da regulamentação e/ou melhoria da legislação em vigor.

Com o vencimento de nossa certificação 18 e 18-A ocorrida no mês de julho/2019,
iniciamos imediatamente as tratativas para sua renovação perante o Ministério da
Cidadania, o que nos foi exigido algumas adequações para atendimento pleno da
legislação. Dessa forma, em Assembleia Geral Extraordinária no mês de outubro, foi
aprovada a alteração estatutária da entidade adequada à legislação vigente, incluindo a
Portaria nº 115 do Ministério do Esporte, bem como boas práticas de governança e
transparência. Destaca-se que o novo estatuto prevê que o colegiado eleitoral será
constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, observado que a categoria de
atleta deverá possuir o equivalente a, no mínimo, 1/3 (um terço) dos votos, a possibilidade
de apresentação de candidatura ao cargo de presidente ou dirigente máximo da entidade
com exigência de apoiamento limitada a, no máximo, 5% (cinco por cento) do colégio
eleitoral, a publicação prévia do calendário de reuniões da assembleia geral e posterior
publicação sequencial das atas das reuniões realizadas durante o ano e ainda a
participação de atletas nos colegiados de direção e no colégio eleitoral por meio de
representantes de atletas eleitos diretamente e de forma independente pelos atletas
filiados da entidade.
No tocante ao nosso sítio eletrônico (www.cbpe.com.br), tivemos avanços/melhorias
significativas nos itens de Transparência, Governança, Acessibilidade e Canal de
Comunicação. Este aperfeiçoamento contínuo de seus padrões de conformidade foi
evidenciado no aprimoramento e adequação à Portaria nº 115 do Ministério do Esporte do
estatuto da entidade, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária. A referida Portaria nº
115 exige a melhoria na governança e transparência do esporte, bem como maior
democratização e acesso.

Fabiano Ventura Sarmento
Presidente CBPE
Confederação Brasileira de Pesca Esportiva
SRTVN 701 – Centro Empresarial Norte – Bloco A – Conjunto 303
Asa Norte - Brasília - DF

