Reunião Ordinária
Conselho Fiscal
04/2021 - Ordinária

Data: 24/11/2021
Início: 16h00
Término: 16h40

Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzhhYTU3YjQtODYxNC00NzA2LWE0YTMtZmE1NjZjOTdjYzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f50c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2202d6f8b9-9c62-454e-8d75-430929b2f12f%22%7d

Local:

Remotos votantes:

Participantes:

Jorge Araújo Filho – Presidente do Conselho Fiscal
Antônio Vieira da Silva – Conselheiro
Antônio Marlio Santana Franco - Conselheiro
Convidados:
Mediador: José Maria de Santucci – Diretor Financeiro (CFO)
Secretária da Reunião: Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE

PAUTA DO DIA
1. Apreciar e aprovar a prestação de contas da CBDE – 3º trimestre de 2021;
ATA
Em 24 de novembro de 2021, às 16:00 horas, foi realizada Reunião Ordinária do Conselho Fiscal,
cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso na
sala virtual.
Os membros do Conselho Fiscal foram convocados com antecedência para a realização desta
Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de
17/11/2021, com envio dos documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.
Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:
1. Apreciar e aprovar a prestação de contas da CBDE – 3º trimestre de 2021;
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Superadas as formalidades iniciais, o Diretor Financeiro da CBDE (CFO), José Maria Santucci,
enquanto mediador da reunião, propôs o primeiro item da pauta: Apreciar e aprovar a prestação de
contas da CBDE – 3º trimestre de 2021. José Maria Santucci passou a apresentação da prestação
de contas financeiras da CBDE, relativas ao 3º trimestre de 2021, lembrando que todos receberam
o material (balancete, DRE e Relatório de Auditoria Independente), com a antecedência necessária
para análise. Com relação ao Relatório de Auditoria Independente, consta expresso que as
demonstrações contábeis auditadas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE do
terceiro trimestre, ou seja, até 30 de setembro de 2021 e o desempenho de suas operações e seus
fluxos de caixa de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em sequência, o Diretor
Financeiro (CFO) da CBDE, Sr. José Maria de Santucci, apresentou o resultado financeiro do
período, sendo de superávit no período de R$2.414.153,10 (dois milhões, quatrocentos e quatorze
mil, cento e cinquenta e três reais e dez centavos). O Balancete apresenta resultados superavitário
para o mês de julho, no valor de R$2.242.962,83 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil,
novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), superavitário para o mês de agosto, no
valor de R$2.456.802,11 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais
e onze centavos) e déficit em setembro no valor de -R$2.285.611,16 (dois milhões, duzentos e
oitenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos). O Diretor Financeiro, José Maria
Santucci explicou que os meses superavitários se deram devido à não execução de projetos de
atividade fim (eventos esportivos) por conta da suspensão do calendário devido a pandemia pela
COVID-19. Outrossim, no mês de setembro houve o registo de déficit, isso porque nesse mês
houve, além da execução do projeto Gymnasiade U15, a assinatura do contrato e o pagamento da
primeira parcela do licenciamento do World School Games U15 – 2023. O contrato assinado e o
pagamento obtiveram aprovação do Conselho de Administração, em reunião extraordinária,
ocorrida em 12/09/2021, conforme registro em ata. Esse mesmo contrato prevê o pagamento da
segunda parcela do licenciamento previsto para o ano de 2022, já devidamente previsto no
orçamento anual. Dando prosseguimento a reunião, José Maria Santucci apresentou o
Demonstrativo de Resultado do Período – DRE, no qual apresenta os valores das receitas por fonte
de recursos, totalizando R$9.872.177,79 (nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e
setenta e sete reais e setenta e nove centavos). E as despesas totais do período, no montante de
R$7.458.024,69 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, vinte e quatro reais e sessenta
e nove centavos). Fechando, portanto, o trimestre com saldo superavitário no valor de R$
R$2.414.153,10. Quanto ao Relatório de Auditoria Fiscal do 3º trimestre, José Maria Santucci
esclareceu que a auditoria foi totalmente conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e
Internacionais de Auditoria e apresenta três recomendações: a conta “Adiantamentos”, para a qual,
no período, apresentou valores em aberto devido a utilização dos recursos no evento da
Gymnasíade, contudo que no próximo período já constará a comprovação da despesa executada. E
quanto aos saldos em aberto de exercícios anteriores, esses são baixos e estão em processo de
prestação de contas. A segunda recomendação se deu quanto a conta “Imobilizado”, já foi atendida
quanto ao controle administrativo de todo imobilizado na CBDE e há a orientação para
sistematização desse processo. O que está sendo realizado. A terceira recomendação, é mais para
registro que, por conta de erro dos sistemas governamentais já comprovados, a Certidão Negativa
de débitos junto à Receita Federal do Brasil não estava sendo emitida automaticamente
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apresentando pendência. O que foi saneado pela Contabilidade da CBDE, com o envio aos órgãos
competentes dos comprovantes de regularidade dos pagamentos dos encargos/impostos devidos.
Assim, encerrada a pauta do dia, o Diretor Financeiro passou a palavra para as considerações do
Conselho. Nesse sentido, o conselheiro Sr. Antônio Vieira da Silva arguiu quanto aos percentuais
previstos para arrecadação dos recursos das loterias federais, se houve ou há previsão de aumento
desse percentual. Para a questão, o Diretor Financeiro explicou que não houve diferença dos
percentuais que estão previsto em lei, contudo a arrecadação demonstrou aumento e que a
expectativa é, para o próximo ano, de melhoria nos valores percebidos. Não havendo mais
considerações ou dúvidas, o Diretor Financeiro encaminhou o Balancete e o DRE relativos ao 3º
trimestre para aprovação, mediante chamada nominal. Após proferidos os valores, a prestação de
contas da CBDE, relativa ao 3º trimestre de 2021, composta do Balancete, DRE e Relatório de
Auditoria Fiscal foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Fiscal.
DOS ASSUNTOS GERAIS
Esgotada a pauta, passou-se a apreciar os assuntos gerais. Momento no qual foi informado a todos,
pelo Diretor Financeiro, quanto a reunião extraordinária agendada para o dia 10 de dezembro de
2021, presencial, em Brasília/DF. Para repasse das informações que garantam a participação de
todos, a secretária da CBDE, Carla Correia e do Conselho, Anne Affiune, entrarão em contato com
todos os conselheiros para as devidas orientações.
ENCERRAMENTO
Após a discussão do tema apresentado acima, procedeu ao encerramento da reunião com registo
em ata, sendo essa aprovada por todos e assinada pelos membros votantes utilizando a assinatura
eletrônica com certificação digital.

Jorge Araújo Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Antônio Vieira da Silva
Conselheiro

Antônio Marlio Santana Franco
Conselheiro
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José Maria Santucci
Diretor Financeiro

Anne Affiune
Secretária do Conselho Fiscal

Certificado de Integridade e segurança de comprovação
do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória
2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente,
conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2
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Assinaturas - Manuscrito Digital
Anne Affiune
anne@cbde.org.br
Assinado em: 2021/12/15 12:20:13
Assinou como: parte
Antonio vieira da silva
vieiradasilvaantonio235@gmail.com
Assinado em: 2021/12/15 13:42:40
Assinou como: parte
Antonio Marlio Santana Franco
marliosantana.ms@gmail.com
Assinado em: 2021/12/16 07:51:25
Assinou como: parte
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JOSE MARIA DE SANTUCCI - 011.886.977-90
JOSE.SANTUCCI@CBDE.ORG.BR - Assinou como parte
AC SAFEWEB RFB v5

JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10
JORGEARAUJOFILHO@YAHOO.COM.BR - Assinou como parte
AC SAFEWEB RFB v5
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