
 
 
 
 

 

ATA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

 

DATA: 26/02/2019 

LOCAL: Ambiente Virtual 

PRESENTES: 

Gilmar Cotrin Camerino – Membro do Conselho 
Berto Igor Caballero Cuellar – Membro do Conselho  
Rodrigo Pereira – Membro do Conselho 
Ramon Bianchi – Membro do Conselho (Suplente) 
 

Aos Vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove às 17:00h, por intermédio de vídeo 

conferência através da rede mundial de computadores, reuniu-se o Conselho Fiscal da Confederação Brasileira 

de Judô. 

Ressalta-se que o conselho fiscal optou pela realização da presente reunião por meio de vídeo 

conferencia, visando a economia de gastos da Confederação Brasileira de Judô.  

Abertos os trabalhos, foi designado o conselheiro Rodrigo Pereira, para secretariar a reunião. 

Inicialmente foi lida e aprovada a ata da reunião realizada em 20/11/2018, a qual também foi 

realizada por meio de vídeo conferencia.  

Adentrando na ordem do dia, acerca da análise dos balancetes de verificação do 4º Trimestre de 

2018, restaram aprovados os balancetes apresentados no período de 01/10/2018 a 31/12/2018 sem ressalvas. 

Em verificação ao balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração das mutações 

do patrimônio líquido, origem e aplicação de recursos, referente ao ano de 2018, os quais foram apresentados 

pela auditória independente, constatou-se em suas receitas que há maior controle de gastos em relação ao 

expressiva diminuição de receitas da entidade, apresentando assim o devido equilíbrio econômico, não 

havendo qualquer irregularidade.   

Deste modo, de igual forma aprovado os demonstrativos contábeis do ano de 2018. 

Haja vista que foi convencionado na última reunião a efetiva implantação e utilização do manual 

de compras, serão solicitas informações quanto a sua utilização a gerencia financeira da CBJ.   

Restaram ainda definidos os cargos de vice-presidente e secretario do Conselho Fiscal da CBJ, 

ficando no cargo de vice-presidente o conselheiro Berto Igor Caballero Cuellar e como secretário o conselheiro 

Rodrigo Pereira. 

Encerrada a reunião às 17:30 (Horário de Brasília) formalizou-se a presente ata, a qual será enviada 

a cada um dos conselheiros para a assinatura.  

 

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

Gilmar Cotrin Camerino – Membro do Conselho (Presidente) 

 

Berto Igor Caballero Cuellar – Membro do Conselho  
 

Rodrigo Pereira – Membro do Conselho (Secretário para o ato) 

 

Ramon Bianchi – Membro do Conselho  


