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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E PARECER 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniu-se 
ordinariamente o Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Hipismo, com 
presença dos Conselheiros Sr. Caio Scantamburlo Costa, Sr. Genes Alves Filho e 
Tomaz Zuzarte Adorno Filho para apreciar a seguinte ordem do dia: 

i. Apreciação das contas do ano de 2019
ii. Apreciação do parecer da Auditoria Externa.

Dando início aos trabalhos foram analisados as demonstrações 
contábeis, balancete anual e o Relatório dos Auditores Independentes emitido em 
11 de março de 2020, apresentados pela Confederação Brasileira de Hipismo. 
Após examinar os documentos Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Contábeis, juntamente com o parecer dos auditores independentes, sem 
ressalvas, os membros do conselho fiscal questionaram sobre o paragrafo de 
ênfase do relatório da Auditoria Externa e os potenciais impactos de tal matéria 
sobre as demonstrações. Apreciado o assunto, e tendo recomendado à 
Administração que seja feito acompanhamento diligente sobre o tema, e que seja 
informado qualquer desenvolvimento a este Conselho Fiscal. Na sequência, o Sr. 
Presidente do Conselho Fiscal Sr. Caio Scantamburlo Costa usa a palavra para 
indagar aos demais membros do Conselho se necessitam de mais esclarecimentos 
a serem realizados sendo que todos foram unânimes em dizer que nada mais havia 
a ser questionado e em cumprimento ao que determina o artigo 52º inciso III do 
Estatuto do Confederação Brasileira de Hipismo e em conformidade com a 
legislação vigente, os membros do Conselho Fiscal são favoráveis a aprovação das 
contas apresentadas e respectivas demonstrações financeiras da Confederação 
Brasileira de Hipismo juntamente com o parecer da Auditoria Externa referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, opinando pela aprovação destas pela 
Assembleia Ordinária. 

Rio de Janeiro 08 de abril de 2020. 

Sr. Caio Scantamburlo Costa 
Presidente do Conselho 
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