
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

ATLETISMO, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Data: 21 de fevereiro de 2020. 

Local: Rua XV de novembro, 184, cj 804 – Centro – São Paulo/SP 

Horário de início: 10h00 

Horário de término: 12h15 

Lista de Presença: 1.  Sildemar Estevão Venâncio - Presidente 

          2. Shirlei Baptista - Membro efetivo  

          3. Wanda dos Santos – Membro efetivo 

 

Secretária do Conselho Fiscal:  Inara Corrêa de Oliveira 

Convidado: Raphael Nagao Rabelo 

 

Pauta:  - Análise do comportamento das contas da CBAt, de acordo com os Balancetes e   

               Demonstrações financeiras - 4º trimestre - exercício de 2019; 

          - Parecer do Conselho Fiscal – exercício 2019 

         - Assuntos Gerais. 

 

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se na Rua XV de novembro, 184 – cj 804, 

Centro, São Paulo/SP, os membros do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Atletismo, 

que assinam a lista de presença anexa, atendendo ao que dispõe o Art. 53 do Estatuto Social, 

para analisar os balancetes e demonstrações financeiras inerentes ao 3º trimestre do ano de 2019. 

O Presidente do Conselho Fiscal Sildemar Estevão Venâncio, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos, ressaltando a importância do trabalho realizado pelos Conselheiros e pela 

participação ativa nas reuniões, e também pelo interesse e contribuição de todos. 

A seguir solicitou aos presentes que apresentassem dúvidas ou sugestões quanto aos Balancetes 

de outubro, novembro e dezembro de 2019, encaminhados anteriormente para análise dos 

conselheiros; A Conselheira Schirlei comentou que os meses de outubro e novembro estavam em 

acordo com a previsão feita pelo Gerente Raphael Nagao, na última reunião, e em acordo com o 

esperado; a seguir o Presidente Sildemar fez uma análise preliminar dos documentos 

apresentados, onde verificou que as contas de acordo com a previsão anterior, apresentaram uma 

melhora já esperada, dentro previsto anteriormente, observando com maior cuidado os repasses 

da Caixa, porém otimista quanto ao resultado final do exercício. Passamos a análise do 

comportamento das contas, balancetes e Demonstrativos do 4º trimestre, do exercício de 2019; o 

Presidente Sildemar apresentou os dados referentes ao mês de outubro de 2019, que apresentou 

um Superávit, como já previsto anteriormente que teria uma recuperação a partir do 4º trimestre; 

o Presidente Sildemar disse que gostaria de novos esclarecimentos no que se refere as multas 

aplicadas nas parcelas do patrocínio da Caixa; os dados referentes ao mês de novembro de 2019, 

onde se verificou um Déficit, resultado ainda dentro do previsto; os dados referentes ao mês de 



dezembro de 2019, onde se verificou novamente um Superávit, em razão de entrada de receitas 

a maior; o acumulado do trimestre tivemos um pequeno Superávit, conforme previsão para o 

fechamento do exercício de 2019; o Presidente Sildemar ressaltou aos conselheiros que os 

déficits durante o exercício ocorreram devido ao atraso nos repasses das parcelas do patrocinador 

Caixa, e que os dados seguirão acompanhando a previsão anual apresentada na assembleia geral 

de 26/03/2019, e que o ano fechou positivo, conforme previsto; Debatidos os pontos 

apresentados, os Conselheiros chegaram à conclusão que o 4º trimestre fechou com equilíbrio, e 

conforme já previsto o exercício fechou com Superávit, e a Confederação está em uma posição 

confortável. Foram ainda selecionados alguns pontos para melhor análise e esclarecimento pelo 

Gerente Financeiro Raphael Nagao; O Gerente Raphael chamado pelos conselheiros para 

esclarecer as dúvidas apontadas, informou que as multas são praticamente todas referente ao 

Programa de Meritocracia, e que elas vão continuar incidindo nas parcelas até que sejam 

resolvidas as divergências do contrato, para que possamos cumprir as cláusulas referentes a esse 

Programa de Meritocracia. São 108 itens de contrapartida que temos de atender mensalmente, 

de todos os programas do contrato. Fomos acertando e hoje estamos com essa divergência em 

meritocracia, pois são itens difíceis de cumprir, por isso está sendo acertado ponto a ponto o que 

fica inviável cumprir; O Presidente Sildemar questionou as parcelas 32 e 33 da Caixa 

provisionadas em 2019, mas que foram recebidas em 2020, o Gerente Raphael esclareceu esse 

sobre as receitas referentes a IAAF, Nike e despesas de provisão referente ao programa heróis 

olímpicos que serão pagos em 2020, premiação a recordista, apropriação referente ao contrato 

com Thiago Braz em 2019 e premiação do GP 2019; inventário físico do estoque baixado e o 

resultado do que foi consumido em 2019 e TCESP – valor referente a provisão de contingência; 

o Gerente financeiro Raphael Nagao, para esclareceu também as questões apresentadas pelos 

Conselheiros, sobre a atual situação financeira da CBAt, que hoje a CBAt está em uma situação 

confortável; e que atualmente temos 03 patrocinadores  Axigran-Solst, Pista e Campo, e Sabor e 

Saúde, que também geram uma receita mensal; o Presidente Sildemar salientou que o exercício 

fechou muito bem,  conforme o Gerente Raphael afirmou durante todo o  ano; que não deixamos 

de realizar nenhuma programação prevista; que as despesas continuaram as mesma, porém 

ajudou muito a mudança na apropriação das despesas administrativas, desde que parte passou 

a ser jogada para o CNDA como despesa técnica, o que diminuiu em muito as despesas 

administrativas da CBAt; por determinação do COB temos o limite o máximo 25% das despesas 

no administrativo; que nosso gasto administrativo, que já diminuiu bastante, esse era o foco do 

COB e conseguimos cumprir; para o planejamento para 2020; O Presidente Sildemar comentou 

sobre o as avaliações do GET do Comitê Olímpico do Brasil, e do Prêmio Sou do Esporte, que a 

CBAt recebeu o prêmio referente a terceira colocação, o que foi excelente para a Confederação; 

o Gerente Raphael falou que o cumprimento dos itens de boa governança do GET nos colocou 

em uma situação muito boa e nos traz bons resultados para colocação de projetos no COB; e 

apresentou o sistema Fluig de compras e pagamentos, implantado na CBAt, o que veio a facilitar 

muito os processos dentro da entidade. Os Conselheiros satisfeitos com as explicações 

apresentadas pelo o Gerente Raphael Nagao aprovaram por unanimidade os Balanços e 

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019, e assinaram o Parecer do Conselho 

Fiscal que fará parte integrante do Relatório Financeira apresentado na Assembleia Geral 



Ordinária da CBAt 2020. O Presidente Sildemar solicitou a todos os presentes que se 

manifestassem sobre alguma dúvida quanto aos assuntos discutidos ou se teriam mais algum 

ponto para acrescentar, como ninguém manifestou interesse, informou aos presentes que a 

próxima reunião deverá acontecer no começo do mês de maio, conforme o calendário de reuniões 

do Conselho Fiscal, e que a convocação oficial será encaminhada a todos os conselheiros, por e-

mail, deu a reunião por encerrada às 12h15min, e instruiu que a presente ata, após lida e assinada 

por ele e por mim, secretária desse Conselho Fiscal, deverá ser registrada no competente Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica. NADA MAIS. 

 
 

Bragança Paulista, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

Inara Corrêa de Oliveira 
Secretária do Conselho Fiscal 

 
 

 

Sildemar Estevão Venâncio 
Presidente do Conselho Fiscal 

 

 


