
 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CONFEERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 

REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022 

 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu-se por videoconferência, via 

plataforma Google Meet, o Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), com 

o fim de deliberar sobre (i) o exame dos documentos contábeis da entidade referentes ao 

exercício de dois mil e vinte e um e (ii) a emissão do respectivo parecer à Assembleia Geral. 

A reunião contou com a participação online dos membros efetivos do Conselho Fiscal, Srs. Jonas 

Marques Fonseca e Luiz Renato Topan, tendo o Sr. Cesar Grafietti emitido seu posicionamento 

no sentido de regularidade das contas por meio de mensagem lida a todos os presentes durante 

a reunião. Também participaram da reunião como convidados integrantes da diretoria, da 

equipe técnica e das assessorias contábil e jurídica da CBTri, para esclarecimentos de eventuais 

dúvidas sobre os documentos contábeis sob exame. Tendo sido tais documentos devidamente 

examinados e não havendo dúvidas remanescentes, colocou-se em discussão a regularidade das 

contas da Confederação. Por unanimidade, o Conselho Fiscal decidiu pela emissão de parecer 

favorável à aprovação das contas referentes ao exercício 2021.  

Nada mais havendo a apreciar, encerrou-se a reunião e se lavrou a presente ata, assinada 

eletronicamente pelos três membros efetivos do Conselho Fiscal. 

 

Brasília, 18 de abril de 2022 

 
 

Jonas Marques Fonseca  Luiz Renato Topan 
Membro efetivo do Conselho Fiscal 

 
 
 

Membro efetivo do Conselho Fiscal 
 

 
 

Cesar Grafietti 
Membro efetivo do Conselho Fiscal 
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