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                                     REUNIÃO CONSELHO DE FISCAL 
' ' 

Data: 27/02/2023 ! Horário: 13:00hrs 
1 

 

Local: Remoto Plataforma Zoom  

ID da reunião: 834 7048 9722 

Localizar seu número local: https://us02web.zoom.us/u/keyKQ2ArdP 

 

PARTICIPANTES 

Membros do Conselho de Administração Convidados 

Ordem Alfabética: 

1. Rosângela Ghizoni; 
2. Sergino Ribeiro de Mendonça Neto; 

3. William Fischer da Silva Júnior. 

Ordem Alfabética: 

1. Fernando Sperb (Presidente CBH) 

2. Plinio Soares Jr. (Gerente Financeiro) 

3. Rogério Santos (Contador) 

4. Tatiana Gutierrez (Secretaria Geral) 

5. Valdir de Araujo (Gerente Esportivo) 

 
DELIBERATIVO: 

 

PAUTA 

 

• Eleição da (o) presidente do Conselho Fiscal; 

• Deliberação sobre as contas exercício 2022.  

 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL - 27/02/2023 

 

 

Todos os participantes devidamente identificados, sendo que a plataforma Zoom fará a 

gravação na íntegra desta reunião para utilização na descrição desta ata e futuras consultas 

se necessário. 

 

 

NA REUNIÃO FOI DELIBERADO: 

 

Iniciada a reunião às 13hs do dia 27 de fevereiro de 2023, com a presença da Sra. 

Rosângela Ghizoni, dos Srs. Sergino Ribeiro de Mendonça Neto, William Fischer da 

Silva Júnior, Fernando Sperb (Presidente CBH), Plinio Soares Jr. (Gerente Financeiro), 

Rogério Santos (Contador), Valdir de Araujo (Gerente Esportivo) e da Sra. Tatiana 

Gutierrez (Secretaria Geral). 

 

O presidente da CBH, Fernando Sperb iniciou agradecendo a contribuição dos 

conselheiros, parabenizando-os pela assunção do cargo e explicando a necessidade de 

eleição do presidente do conselho fiscal, para assumir os trabalhos. Após considerações 

dos conselheiros, a Sra. Rosângela Ghizoni foi eleita como presidente do conselho fiscal, 

para a gestão 2022/2026. 
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Concedida a palavra ao contador Rogério, ele iniciou sua explanação técnica referente ao 

relatório de prestação de contas 2022 da CBH, contendo os Demonstrativos Contábeis 

encerrados em 31/12/2022, tais como: Balanço Patrimonial, DRE, DFC e DMPL, além 

das Notas Explicativas, acompanhadas do parecer da Auditoria independente realizada 

pela INDEP – Auditores Independentes S/S. Explanou e esclareceu linha por linha do 

balanço, referente ao ativo/passivo/receitas e despesas ali descritos, bem como das 

demonstrações dos resultados abrangente, mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 

de caixa. Na sequência o contador Rogério continuou sua explanação comentando as 

notas explicativas que são parte integrante das demonstrações financeiras.  

 

Durante toda esta explanação tanto o presidente Fernando como o gerente financeiro 

Plinio realizaram vários esclarecimentos adicionais, sempre no sentido de complementar 

com mais informações e dar mais detalhes ao que estava sendo explanado pelo contador 

Rogério. Destaque-se aqui a observação do presidente Fernando em relação ao superavit 

registrado no exercício de 2022, que reverteu o déficit ocorrido em 2021 e ainda 

consignou saldo positivo. Finda esta explanação foi passada a palavra aos conselheiros.  

 

O conselheiro William iniciou seus apontamentos cumprimentando o gerente financeiro 

Plinio e o contador Rogério pelo trabalho realizado e fez sugestões no sentido de 

aprimorar a apresentação das classificações das contas no balanço e no DRE no que diz 

respeito a melhor identificação dos recursos “com” e ou “sem” restrições, conforme a 

legislação vigente, especialmente a ITG 2002 (R1) do CFC -Conselho Federal de 

Contabilidade, citando os apontamentos da auditoria, alertou também para verificar a 

Solução de Consulta nº 6001, de 23 de janeiro de 2023, pois houve alteração no 

entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB, no que tange a isenção da COFINS a 

ser aplicada em receitas decorrentes de atividades próprias. Comentou também sobre 

aplicações financeiras relativas aos recursos de incentivos fiscais, que por orientação do 

governo federal, precisamente pela Resolução nº 55 do Banco Central do Brasil, deve-se 

ter atenção especial para esses valores estejam direcionados ao Fundo BB renda Fixa 

Curto Prazo Automático e, por último, sugeriu   analisar a possibilidade de iniciar o 

controle das horas dispensadas pelos Voluntários para a CBH, incluindo seus diretores e 

quem mais estiver enquadrado, igualmente atendendo a normatização do registro contábil 

do trabalho voluntário pela ITGB 2002 (R1), utilizando a “Nota Explicativa” anexada aos 

Demonstrativos Contábeis, para melhor esclarecer a operação contábil, se necessária.   

 

Finalizou que faria pedidos para ver na razão algumas rubricas de receitas e despesas. De 

tudo isso parte foi esclarecido e demais anotados e caso ele tivesse algo a adicionar, iria 

enviar.  

 

Afirmou que o que foi apontado e solicitado é mera avaliação para melhor entendimento 

bem como mera contribuição, pois nada interfere no resultado apontado na apresentação 

do conselho fiscal.  

 

A conselheira Rosangela, agora já como presidente do conselho fiscal, comentou que para 

seu melhor entendimento, nesse primeiro momento de trabalho no conselho fiscal da 

CBH, iria solicitar alguns documentos para que tudo isso facilitasse a sua compreensão e 

entendimento dela sobre a CBH. O gerente financeiro Plinio pontuou que tudo que for 

solicitado será prontamente atendido.  
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O conselheiro Sergino afirmou que de fato ocorreram em 2022 grandes mudanças 

positivas nos números da CBH em relação à gestão anterior e isto também é notado nas 

pistas onde o fomento e os incentivos têm feito o hipismo realmente acontecer e se 

destacar. Mais uma vez ele se colocou à disposição para colaborar e parabenizou a CBH 

como um todo pelo trabalho que está sendo realizado bem como pelo que foi apresentado. 

 

Os conselheiros Willian e Sergino aprovaram as contas, demonstrações financeiras e 

balanço patrimonial encerrados em 2022 e após envio e avaliação dos documentos 

solicitados pela presidente Rosângela, esta também aprovou as contas, demonstrações 

financeiras e balanço patrimonial encerrados em 2022, ficando ressalvado que as contas 

serão submetidas ainda à deliberação do Conselho de Administração, Assembleia Geral 

(ambos da CBH), à aprovação o COB e do Ministério do Esporte, quando necessário. 

 

Não tendo mais nenhum comentário, todos os conselheiros aprovam as contas de 2022 e 

o parecer da auditoria.  

 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2023. 
 

 

 

 

 

 

Rosângela Ghizoni 
Presidente do Conselho Fiscal da CBH 

 

 

 

 

 

 

Sergino Ribeiro de Mendonça Neto  
Membro do Conselho Fiscal 

William Fischer da Silva Júnior 
Membro do Conselho Fiscal
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