ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS, REALIZADA
VIRTUALMENTE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 AS 16h.

Aos doze dias do mês de abril do ano de 2021, às 16h, compareceram
de modo virtual, Via vídeo Whatsapp, os membros titulares do
Conselho Fiscal em sua totalidade, a saber: Sr. José Fernando da
Silva; Sra. Josiane Montalvão da Silva Moura; Sr. Cleber dos
Santos. Dando início aos trabalhos, os membros titulares se
cumprimentaram cordialmente e parabenizaram a chegada do novo
integrante ao Conselho Fiscal, Sr. José Fernando. Após, ocorreu
uma breve conversa descontraída, e em seguida a senhora Josiane
iniciou a reunião com as seguintes pautas propostas no dia 10 de
abril de 2021, pela mesma: 1 - Escolha para presidência do Conselho
Fiscal da CBBC; 2 - Criação do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
3 - Solicitação à CBBC do Relatório de auditoria externa ano de
2020, e o que ocorrer. Feito a explanação das pautas, Josiane
perguntou aos membros quem teria interesse em presidir o Conselho
fiscal, e o Sr. Cleber prontamente se manifestou dizendo que não
tinha interesse em ser presidente uma vez que o Conselho estava
composto por pessoas qualificadas tecnicamente como era o caso da
Sra. Josiane que é contadora e pós graduada em auditoria interna
e que havia também a experiência do Sr. José Fernando, que tem mais
idade, e que ele já havia trabalhado voluntariamente como membro
e presidente do Conselho fiscal da CBBC, em outras gestões. Assim,
o Sr. Cleber resolveu se abster da votação e falou que pela sua
experiência como membro do Conselho fiscal também em outras
gestões, iria contribuir com a equipe para que o trabalho fosse
realizado da melhor maneira possível. Em seguida o Sr. José
Fernando se manifestou falando que tinha interesse em presidir e
que iria se comprometer para desenvolver um grande trabalho à
frente do Conselho Fiscal, e completou falando da independência do
órgão e a necessidade da harmonia entre os demais órgãos da CBBC.
Josiane fez sua consideração a respeito da pauta para escolha da
presidência do Conselho Fiscal e disse que apesar do pouco tempo
que tinha para participar das reuniões e elaborar parecer, que seu
interesse era apenas em contribuir com seu conhecimento para que
o novo gestor da Confederação possa dar continuidade no excelente
trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos e
que por isso a entidade atualmente apresentava suas prestações de

contas devidamente aprovadas, e completou dizendo que naquele
momento não havia interesse em colocar seu nome uma vez que seu
colega, José Fernando já havia se manifestado e que sendo ele, um
membro atuante e conhecedor da função, uma vez que já desenvolveu
o mesmo trabalho em outras gestões, ela aprovava e o indicava para
ser o novo presidente do Conselho Fiscal. Escolhido para presidir
o Conselho Fiscal da CBBC 2021/2024, José Fernando se pronunciou
agradecendo a confiança em sua pessoa e disse que irá se empenhar
para trabalhar com harmonia e respeito aos demais órgãos da
Confederação. Josiane tomou a palavra e comentou aos demais membros
sobre a importância da elaboração e execução do Regimento Interno
do Conselho Fiscal da CBBC e que por isso tinha tomado a iniciativa
em redigir parte do regimento e que iria compartilhar com os demais
membros para que fosse lida, complementada e aprovada em uma
próxima reunião. Porém, completou dizendo que devido a sua função
como contadora e controle interno, e sua experiência em repartições
públicas, que usava toquem como assinatura digital, mas que somente
poderia assinar qualquer aprovação de contas após análise minuciosa
dos documentos fiscais e processuais e ou contratos que estejam
embasados na Lei nº8.666/93, ITG 2002 e do regulamento de prestação
de contas do Comitê Paralimpico Brasileiro, entre outros. Após,
Cleber falou que a população de sua cidade, assim como muitas
outras, está enfrentando o Vírus Sars Cov 2 – COVID 19 com muita
tristeza e que naquele momento não se sentia à vontade e nem seguro
em viajar para outro local. Em seguida a senhora Josiane sugeriu
ao Presidente do CF que as contas da CBBC, referentes ao primeiro
quadriênio, caso não houvesse a possibilidade de verificação in
loco, na sede da CBBC, que o mesmo solicitasse ao Presidente Mário
Belo, os documentos de forma digitalizada com todas as páginas
enumeradas anverso e verso, encaminhadas a este CF (Conselho
Fiscal) de modo confidencial, via correio eletrônico, respeitando
a Lei da Transparência nº12.741/2012 e da informação nº12.527/2011.
Josiane completou falando também da importância de solicitar ao
presidente da CBBC uma cópia do relatório de auditoria externa uma
vez que há obrigatoriedade da CBBC em dar publicidade somente no
parecer. O que foi acatada pelos demais membros. Após a fala de
todos os componentes do CF sobre os assuntos em pauta o Presidente
do CF, José Fernando, agradeceu a participação de todos e deu por
encerrado a reunião às 17h. Nada mais havendo a tratar, é a presente
ata lida e aprovada de forma remota e assinada por todos. Esta Ata
foi redigida por mim, Josiane Montalvão da Silva Moura.
Belém,12 de abril de 2021.
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