ATA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DATA: 28/05/2019
LOCAL: Confederação Brasileira de Judô - CBJ
PRESENTES:
Gilmar Cotrin Camerino – Presidente
Berto Igor Caballero Cuellar – Vice-Presidente
Ramon Luís Bianchi – Secretário
Aos Vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 17:00h, no Salão
Velázquez do Windsor Plaza Hotel sito na Av. Princesa Isabel, nº 263, em Copacabana - Rio
de Janeiro / RJ, em obediência às Normas Estatutárias, reuniu-se o Conselho Fiscal da
Confederação Brasileira de Judô - CBJ, com a seguinte ordem do dia:
1ª- Convocação de Ramon Luís Bianchi como Conselheiro Efetivo em substituição
ao Conselheiro Rodrigo Pereira;
2ª- Leitura da Ata anterior;
3ª- Aprovações dos balancetes de verificação da Entidade relativos ao primeiro
trimestre de 2019;
4ª- Consolidações dos pareceres de aprovações das contas dos exercícios dos
anos de 2017 e 2018.
Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Fiscal Gilmar Cotrim Camerino;
incialmente agradeceu a presença de todos os Conselheiros, e, atendendo a 1ª ordem do
dia, deu conhecimento do pedido de desligamento do Conselheiro Rodrigo Pereira, que
alegou motivação pessoal e profissional, e registrou o agradecimento pela dedicação,
empenho, pró-atividade e seriedade enquanto esteve Membro do Conselho Fiscal,
atuando de forma zelosa, independente e no melhor interesse da Entidade. Assim, foi
convocado o Conselheiro Suplente Ramon Luís Bianchi a assumir como Efetivo deste
Conselho, também passando a exercer funções de Secretário, inclusive dessa reunião.
Passando a 2ª ordem do dia, foi lida e aprovada a ata da reunião do dia
26/02/2019, a qual foi realizada por meio de vídeo conferência.
Adentrando na 3ª ordem do dia, acerca das análises dos balancetes de
verificação do 1º Trimestre de 2019; restaram aprovados os balancetes apresentados no
período de 01/01/2019 a 31/03/2019, por unanimidade e sem ressalvas.
No mais, tratando da 4ª ordem do dia, em função do desligamento de um dos
Conselheiros, bem como a realização de duas Assembleias Gerais Extraordinárias previstas
para dia 29/05/2019, entenderam os Membros do Conselho Fiscal, emitir pareceres
consolidando as prestações de contas dos exercícios de 2017 e 2018. Assim, sobre estes
exercícios, conforme efetuado por unanimidade ao tempo de suas apreciações e
deliberações, especialmente a verificação do balanço patrimonial, demonstração do
resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, origem e aplicação de
recursos, referente aos anos de 2017 e 2018, os quais foram apresentados acompanhados
por parecer de auditoria independente, constatou-se sua conformidade com a legislação
societária, normas e pronunciamentos contábeis, consolidando-se as aprovações por
unanimidade.

Encerrada a reunião às 20:00 (Horário de Brasília) formalizou-se a presente Ata, a
qual será assinada por cada um dos Conselheiros.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2019.
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Gilmar Cotrin Camerino – Membro do Conselho (Presidente)

__________________________________________________________
Berto Igor Caballero Cuellar – Membro do Conselho (Vice-Presidente)

__________________________________________________________
Ramon Luís Bianchi – Membro do Conselho (Secretário)

