
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 2.022/2.024

Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2.022 (dois mil e
vinte e dois), reuniram-se em sessão virtual, através da plataforma Zoom Meeting,
link  https://sbc.zoom.us/j/9318743623.  Instalação  e  Presenças:  A  reunião  foi
instalada após regular convocação realizada na forma do artigo 10.4 do Estatuto da
SBC,  tendo  o  Conselho  Fiscal  sido  representado  pelos  membros  Drs.  Ricardo
Pavanello (Presidente do ConFi),  Eduardo Costa Duarte Barbosa e Gláucia  Maria
Moraes de Oliveira.  Também presentes o superintendente da SBC Sr. Luiz Felipe
Coutinho  Costamilan,  o  contador  sr.  José  Antônio  Lamenza,  responsável  pela
elaboração  das  Demonstrações  financeiras,  os  representantes  da  Bakertilly
Auditores  Srs.  Sheila  Conrado  e  Diego  Oliveira,  o  Sr.  Rafael  Botelho,  Gerente-
Administrativo-Financeiro da entidade, e Breno Garcia de Oliveira, assessor jurídico
da SBC. Ordem do dia: (i) Apresentação dos resultados financeiros do exercício de
2021  e  da  situação  financeira  atual  da  SBC;  (ii)  Apresentação  do  parecer  da
auditoria e notas explicativas a respeito das demonstrações financeiras do exercício
de  2021;  (iii)  outras  dúvidas  que  vierem  a  ser  solicitadas  pelos  Conselheiros.
Iniciada a reunião e feitas  as apresentações pelos Srs.  Lamenza e Diego,  pelos
membros do Conselho Fiscal foi determinada a suspensão das atividades para a
elaboração  de ajustes  solicitados e envio de documentos para prévia validação,
ficando redesignada a data de 21.09.22, às 10h30, para continuidade dos trabalhos.
Retomada reunião na data e hora previstos, demonstrou-se a realização dos ajustes
em questão,  passando-se  à  fase  deliberativa.  Deliberações dos Conselheiros
Presentes: (i) Aprovar,  sem ressalvas,  os resultados financeiros do exercício de
2021 e da situação financeira atual da SBC, recomendando-se à AGAD a aprovação
das  referidas  contas;  (ii)  Aprovar,  com  as  ressalvas  apontadas  no  parecer  da
auditoria,  as  demonstrações  financeiras  e  notas  explicativas  auditadas  pela
Bakertilly,  relativamente  às  demonstrações  financeiras  do  exercício  de  2021,
recomendando-se à AGAD a aprovação das referidas contas;  (iii)  recomendar ao
Conselho  Administrativo  que  seja  feito  o  controle  de  custos  estimados  das
atividades  voluntárias  prestadas  pelos  associados,  bem  como  a  elaboração  do
controle patrimonial dos bens da entidade e respectivas depreciações retroativas.
Ainda  neste,  reiterou  o  ConFi  a  recomendação de que as  contas  do  DIC  sejam
integradas  às  da  SBC.  Ao  final,  o  Conselho  Fiscal  determinou  que  as  ressalvas
fossem expressamente  apresentadas  à  AGAD,  por  ocasião da  apresentação  das
demonstrações financeiras. Nada mais havendo a relatar, foi encerrada a reunião e
lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes acima citados.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.
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