
 

 
ATA REUNIÃO CONSELHO FISCAL – NOVEMBRO 2021 

 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se de 

modo online, os membros do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira do Desporto 

Universitário: Adriano Galvão, Marcelo Lima, e Carlos Eloy Filho, e contando com a 

presença do Diretor Financeiro da CBDU, Marcelo Falcão Farias, para a discussão das 

seguintes pautas: a) Aprovação de Contas da CBDU do Primeiro Semestre de 2021; b) 

Aprovação do orçamento CBDU para o ano de 2022. 

Às 14:00, Marcelo Falcão Farias, Diretor Financeiro da CBDU, deu boas vindas a todos os 

presentes e solicitou a Amanda Felix Diniz, Secretária-Executiva da Presidência da CBDU, 

que redigisse a ata da presente reunião. Marcelo resume o plano de evolução para 2022, 

onde destaca que a aprovação será feita semestralmente, e que a aprovação do conselho 

fiscal e da auditoria externa, no ano de 2023, será feita trimestralmente. Em 2021 será 

aprovado as contas do primeiro semestre da CBDU somente pelo Conselho Fiscal, e a 

partir da aprovação do Conselho, o processo será evoluído. Para o próximo ano, em março 

de 2022, será feita a aprovação final das contas de 2021 na Assembleia geral ordinária, em 

agosto de 2022 ocorrerá a aprovação das contas do primeiro semestre de 2022, e por fim, 

em dezembro/22, a aprovação do orçamento do ano de 2023. Marcelo relata dificuldades 

na geração do RPA, ponto que será mudado para o ano de 2022 com internalização do 

sistema contábil. O encontro teve início com a discussão do primeiro tópico da pauta; a) 

Aprovação de Contas da CBDU do Primeiro Semestre de 2021, onde Marcelo esclarece 

dúvidas e análises dos valores do Balancete de 2021 da CBDU, aos membros do Conselho 

Fiscal. Haverá uma discussão com o Cigam para melhorias no sistema ERP, objetivando 

que os membros do Conselho fiscal tenham acesso direto à plataforma para melhor 

acessibilidade aos documentos em análise, facilitando o trabalho de todos. Depois de uma 

análise em conjunto e esclarecidas todas as dúvidas suscitadas pelos auditores, por 

unanimidade, todos os membros entram em acordo sobre a aprovação integral de contas 

da CBDU do primeiro semestre de 2021. 

Na segunda pauta, b) Aprovação do orçamento CBDU para o ano de 2022, o primeiro 

ponto que foi evoluído de 2020 para 2021 foi a previsão de receitas, que a partir do presente 
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momento, deixará o processo orçamentário mais completo. Neste ponto ficou previsto a  

arrecadação total de R$ 38.240.514,08, sendo deste total R$ 20.000.000,00 dos recursos 

da lei (previsão de arrecadação de 2021), R$ 17.410.514,08 provenientes de convênios 

que serão efetivados com o Ministério da Cidadania, e recursos próprios no valor de R$ 

830.000,00. Marcelo também fala sobre o Fundo de Reservas, que é o saldo do fluxo 

disponível em caixa, que será disponibilizado para uso, caso necessário. Neste ponto foi 

apresentada a necessidade de utilização de R$ 12.452.190,00, que incluem a) as 

Contrapartidas das cidades sedes, sendo o valor de R$ 5.368.120,00; b) o Calendário 

Internacional, sendo o valor de R$ 3.500.000,00; e c) o Calendário Nacional, sendo o valor 

de R$ 3.584.070,00. Por fim, sobre o Orçamento de Despesas, ficou apresentada a 

necessidade de utilização de R$ 50.652.704,08, sendo este valor constituído de R$ 

32.452.190,00 dos recursos da Lei 13.756/2018, R$ 17.410.514,08 de convênios do 

Ministério da Cidadania, e R$ 790.000,00 de recursos próprios. E assim, sendo colocado 

em votação, é aprovado por unanimidade, o Orçamento da CBDU para o ano de 2022. 

 

Marcelo Falcão agradeceu a presença de todos, e não havendo nada mais a se tratar, 

encerrou os trabalhos às 15h25 minutos, solicitando a mim, Amanda Felix Diniz, que 

lavrasse a presente ata, devidamente registrada para produzir os efeitos legais pertinentes. 

 

Adriano Galvão: ____________________________________________; 

 

 

Marcelo Lima: ________________________________; 

 

 

Carlos Eloi Filho: __________________________________________; 

 

 

Diretor Financeiro da CBDU: _______________________________________; 
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