
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

 

 

Data: 17 de março de 2020 

Local: Remota - Skype 

Presentes: 

 Hugo Mósca – Diretor Administrativo CBVela; 

 Sérgio Ferraz – Membro do Conselho Fiscal da CBVela; 

 Felipe Arantes – Membro do Conselho Fiscal da CBVela; 

 Carlos Alberto Aviz – Membro do Conselho Fiscal da CBVela; 

 Daniel Azevedo – Membro do Conselho Fiscal da CBVela; 

 Frederico Monteiro – Membro do Conselho Fiscal da CBVela; 

 Jonatas Gonçalves – Presidente da Federação do Rio de Janeiro; 

 Ana Carolina Reimer – Assistente Administrativo; 

 

Pauta: 

1. Avaliação sobre as demonstrações financeiras e respectivo parecer da 

auditoria externa para o exercício fiscal de 2019 

 

ITEM ÚNICO 
 
Hugo Mósca deu início a reunião pontuando a importância da presença de 

todos os membros do Conselho Fiscal na forma remota como medida de precaução 

com relação aos casos de COVID-19 que vem se alastrando pelo Brasil. Além disso, 

aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância de todas as reuniões 

trimestrais do Conselho Fiscal que foram realizadas em 2019 a fim de aprovar 

trimestralmente os valores junto a contabilidade, atividade essa nunca antes 

realizada na Confederação Brasileira de Vela.  

Jonatas Gonçalves, com a palavra, fez breve introdução sobre o excelente 

trabalho realizado pela empresa de auditores independente INDEP que trabalhou 

junto a CBVela na análise do exercício de 2019, já tendo trabalhado anteriormente  



 

 
 
 
 
 

 

 

na análise do exercício de 2018. Aproveitou também para relembrar que a 

contabilidade da CBVela é feita pela empresa de contabilidade IBIAEON. Após a 

contextualização, o mesmo confirmou o recebimento do documento produzido pela 

INDEP por parte dos membros do Conselho Fiscal e deu início a sua análise pelas 

ênfases descritas pela empresa INDEP na página 02 (dois) do documento.  

Jonatas Gonçalves destacou a primeira ênfase que trata dos processos 

judiciais da CBVela que foram realocados na linha do ativo não circulante graças ao 

apontamento do Conselho Fiscal nas reuniões realizadas trimestralmente em 2019, 

e que a ênfase era importante já que foi o primeiro ano em que foi reposicionado 

este valor. A segunda ênfase apontada pela empresa INDEP, na Nota Expllicativa 

09 das demonstrações financeiras, foi sobre uma reclassificação contábil referente 

aos exercícios anteriores, na conta de “Adiantamentos”. A auditoria concordou com 

a reclassificação mas, como praxe contábil, levantou o parágrafo de ênfase sobre 

tal mudança.  

Em seguida, aproveitando uma pausa para perguntas, Sérgio Ferraz 

relembrou a questão a respeito do valor de moeda estrangeira que foi debatido na 

última avaliação trimestral de 2019 Jonatas explicou que o valor em moeda 

estrangeira registrado foi reduzido – e ajustado para menor - porque houve 

despesas em moeda estrangeira para a compra de equipamentos na base 

internacional da CBVela, na Espanha. Sergio concordou com a explicação, e 

passou-se assim ao próximo ponto. 

 . Jonatas Gonçalves leu e explicou o terceiro parágrafo de ênfase do parecer 

dos auditores,  a respeito da prestação de contas de recursos públicos do Comitê 

Olímpico do Brasil.   Aproveitou para abrir a plataforma do SIGEF disponibilizada 

pelo COB e a compartilhou junto aos demais membros do Conselho Fiscal, 

mostrando que todos os projetos realizados em janeiro de 2019 ainda estão em 

análise de prestação de contas do Comitê Olímpico do Brasil e graças a isso ainda 

são passíveis de glosa de acordo com a análise que ainda será realizada.  

Felipe Arantes, membro do Conselho Fiscal pediu a palavra com relação a 

ênfase 3 e aproveitou para perguntou o porquê da CBVela só ter recebido os 

recursos do Comitê Olímpico do Brasil em janeiro de 2019. Jonatas Gonçalves 

explicou então a situação da CBVela com relação a falta da certidão negativa de  



 

 
 
 
 
 

 

 

débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união e à certidão de 

distribuição JF/RJ e com isso, a execução de alguns projetos do esporte da Vela é 

feita pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em meio a este entrave. Hugo Mósca 

complementou a informação esclarecendo que tais valores, como são executados 

pelo COB, realmente não devem fazer parte das demonstrações financeiras da 

CBVela, mas do COB.Felipe Arantes então pediu que fosse avaliada a viabilidade 

de obter junto ao COB um relatório ao Conselho Fiscal com os projetos realizados 

anteriormente e os que estão sendo realizados em 2020 junto ao Comitê Olímpico 

do Brasil para que assim haja um controle gerencial do Conselho. Hugo Mósca com 

a palavra ressaltou que o pedido seria registrado em ata e enviao ao Senhor Daniel 

Santiago, responsável pelo acompanhamento destes projetos junto ao Comitê 

Olímpico do Brasil em 2019 e 2020.  

Felipe Arantes solicitou esclarecimento sobre o valor de receitas com 

variação cambial registrado no relatório Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) de 2019, onde esses valores provavelmente já haviam sido calculados pela 

IBIAEON e auditados pela auditoria externa mas, mesmo assim, seria importante 

reavaliar o controle cambial à luz dos investimentos realizados na base na Espanha 

no fim do ano de 2019. O Conselheiro Sergio Ferraz pediu a palavra para explicar 

que o valor das receitas financeiras registrado refere-se à variação cambial ocorrida 

ao longo de todo o ano. Com isso, mesmo um eventual saldo final zerado em moeda 

estrangeira em 31/12/2019 não indicaria que não deveria haver resultado de 

variação cambial na DRE.  

Sem mais perguntas ou apontamentos por parte do Conselho Fiscal, o Sr. 

Hugo Mósca abriu a votação para aprovação das Demonstrações Contábeis e as 

Contas Relativas ao Exercício em 2019. O senhor Frederico Monteiro abriu a 

votação sendo favorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2019, 

seguindo pelo voto positivo dos demais membros do Conselho Fiscal da 

Confederação Brasileira de Vela por unanimidade.  

O Sr. Hugo Mósca agradeceu novamente a presença de todos e pelo tempo 

investido, declarando a reunião do Conselho Fiscal como encerrada, cuja ata vai 

assinada pelo próprio Sr. Hugo Motta Bacello Mósca  e por mim, Ana Carolina 

Reimer Mendes que secretariei a reunião. 



 

 
 
 
 
 

 
 

CONSELHO FISCAL DA CBVELA 
 

 
PARECER ANUAL 

EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
 
Reunidos, no dia 17 de março de 2020 às 11 horas, parte na forma remota e 

parte na Sede da Confederação Brasileira de Vela, inscrita sob o CNPJ 

17.543.402/0001-35, situada na Avenida Infante Dom Henrique, S/N – Marina da 

Glória | Loja 19A, CEP.: 20021-140 | Glória, Rio de Janeiro / RJ; os Senhores Membros 

Efetivos do Conselho Fiscal: Carlos Alberto Aviz, Sérgio Ferraz, Frederico Monteiro, 

Daniel Azevedo, Felipe Arantes e Hugo Mósca, compondo o referido Conselho Fiscal 

da CBVela que, examinando as Demonstrações Contábeis e as Contas relativas ao 

Exercício de 2019, recomendam pela sua aprovação, desde que observados a 

legislação em vigor e as ressalvas da Auditoria Independente. 

 
 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020 
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Frederico da Fonte Queiroz Monteiro 

 
 
 
 

Sérgio Ferraz 

 


