RELATÓRIO DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em abril do ano de 2018 surgiu a Confederação Brasileira de Pesca Esportiva – CBPE, com
o objetivo traçado em seu estatuto social que é o de promover a formação e difusão do civismo, da
cultura, da educação, da ciência, da recreação e da assistência social por força da Pesca Esportiva.
No início fomos formados por 3 (três) Federações, são elas: a Federação Candanga de
Pesca Esportiva, a Federação Paulista de Pesca Esportiva e a Federação Gaúcha de Pesca
Esportiva, e estamos em ritmo acelerado para formação de mais 08 Federações até o final deste
ano de 2019. No planejamento estratégico do ano de 2020 pretendemos chegar a ter 20
Federações Estaduais, com foco e perseverança entendemos ser plenamente possível e plausível
de atingirmos essa marca.
Como toda entidade que nasce do “zero”, estamos sempre atentos e agindo com o devido
zelo necessário, visando a transparência de governança e compliance em nossa gestão. Prezamos
por seguir modelos de sucesso no mundo dos negócios, entendemos que o melhor caminho a
seguir será sempre o de fazer as coisas certas para não pairar dúvidas em nossa conduta de
gestão. Desde o período de nossa fundação até o presente mês de dezembro/2019 não recebemos
quaisquer recursos públicos, estamos focados em atender as diretrizes da Lei Pelé e suas portarias.
Nossa certificação 18 e 18-A teve vencimento em julho/2019 e estamos agora em processo
de renovação da mesma, onde contamos costumeiramente com o apoio do Ministério da Cidadania
e sua Secretaria Especial do Esporte, apoio este pautado no respeito e total esclarecimento de
dúvidas que surgiram no decorrer da caminhada.
Considerando o nosso balanço patrimonial e demonstração do superávit do exercício 2018,
podemos extrair que a receita principal da CBPE desde a sua fundação e até o momento foi oriunda
de doação privada, onde foi quase que integralmente utilizada para cobertura de nossas despesas
fixas, tais como despesas cartorárias de registro de atas, estatutos, contas mensais de aluguel da
sala da sede, água, luz, IPTU, condomínio, viagens e estadias, hospedagem website etc.
Aguardamos no ano de 2020 a celebração de convênios e contratos com o setor público para
viabilizar de forma mais abrangente a disseminação da Pesca Esportiva, que é o nosso propósito
primordial.
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