ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS
DE MESA, realizada no dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio do
aplicativo de teleconferência ZOOM®, pelo perfil corporativo da entidade e de convite individualizado a cada
membro do Conselho Fiscal, cujo convite foi encaminhado por e-mail aos membros. Cumpridas as
exigências legais de convocação, o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram apresentadas as
credenciais, sendo estes os seguintes: Sr. Roberto Moreira Antelo, membro do Conselho Fiscal; Sra.
Rosangela Martins dos Santos, membro do Conselho Fiscal, Susy dos Santos Peixoto Marques, membro
do Conselho Fiscal; Geraldo Campestrini, Diretor da CBTM; e Danielle Schroeder, Gerente AdministrativaFinanceira. Iniciados os trabalhos, foi apresentado aos membros do Conselho Fiscal o Relatório dos
Auditores Independentes, o Balanço Anual de 2020 (produzido pela Lumar Assessoria Contábil) e o Relatório
Anual de Gestão 2020, produzido pelo Comitê Executivo e Gerências da CBTM. Todos os documentos foram
detalhados, destacando-se os principais tópicos relacionados com questões financeiras, contábeis,
gerenciais, técnicas, de governança e estratégicas atinentes a cada documento específico. Todos os
documentos foram previamente encaminhados por e-mail. O Sr. Alaor Azevedo realizou considerações
acerca do modo de gestão da entidade frente aos desafios enfrentados no ano de 2020 por conta da
pandemia, com destaque para a redução de receitas próprias e das mudanças estratégicas, com
investimentos específicos em áreas como as de comunicação e relacionada a formação de recursos
humanos. Destacou-se o Índice de Liquidez Corrente, indicador que mostra segurança sobre a boa gestão
financeira da entidade e as explicações em relação a distribuição dos recursos das loterias na rubrica de
Manutenção, autorizada pela Portaria 448/2020 do Ministério da Cidadania. Abertos os debates e
questionamentos, o Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço de 2020 e o Relatório Anual de
Gestão 2020 da CBTM foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade pelos membros do
Conselho Fiscal. As próximas reuniões deverão seguir o estabelecido em calendário oficial publicado, tendo
como foco a apreciação dos balancetes trimestrais e o acompanhamento do planejamento executado. Nada
mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal encerrou os trabalhos às quinze horas. Vai por todos os presentes,
assinada, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.
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Parecer do Conselho Fiscal da CBTM
Exercício 2020

O Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), em cumprimento às
disposições estatutárias e ordenamento jurídico desportivo nacional, apresenta à apreciação da Assembleia
Geral o seu parecer relativo ao movimento financeiro e patrimonial desta entidade no exercício de 2020,
compreendendo o período de janeiro a dezembro do referido ano fiscal.
Este Conselho Fiscal, ao longo do ano, examinou, com total liberdade de ação, os registros,
lançamentos, fluxos, contas, conciliações bancárias, documentos, balancetes, relatório patrimonial,
prestações de contas e demais comprovantes contábeis, escriturados com exatidão e lisura, concluindo,
desta maneira, após detido exame, pela boa ordem, exatidão e veracidade, considerando todas as
influências patrimoniais.
Aproveitamos a oportunidade para destacar a correta destinação dos recursos nas atividades
finalísticas da entidade, bem como o fato desta prezar pelos bons princípios de gestão e governança
atinentes a organizações esportivas. Informamos, ainda, que recebemos e apreciamos o Relatório Anual de
Gestão 2020 da CBTM.
Diante do exposto, nos compete reconhecer o manuseio responsável dos recursos da CBTM,
assim como a regularidade das contas apresentadas, motivo pelo qual opinamos pela aprovação na sua
totalidade.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.

Roberto Moreira Antelo

Rosangela Martins dos
Santos

Susy dos Santos Peixoto
Marques
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