ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
VOLEIBOL
Aos 31 dias do mês de março de 2021, às 10:30 horas, em primeira convocação, através da
plataforma de videoconferência Cisco Webex, foi instalada a reunião do Conselho Diretor da CBV,
conforme a convocação pelo Presidente da CBV, Dr. Walter Pitombo Laranjeiras, por correio
eletrônico. Estiveram presentes os membros do Conselho Diretor da CBV, Sr. Radamés Lattari Filho,
Vice-Presidente, do Sr. Igor Ribeiro Dantas, Conselheiro Secretário, do Sr. Carlos Antônio Rios,
Conselheiro Financeiro, do Sr. José Eduardo Amancio da Mota, Conselheiro Técnico, do Sr. Bernard
Rajzman, Conselheiro de Relações Exteriores, do Sr. Gilmário Ricarte Batista, Conselheiro de
Desenvolvimento, da Sra. Tatiana Vieira Rodrigues, Conselheira Social, e como convidados, a
Diretora Executiva, Sra. Adriana Behar, o Superintendente de Vôlei de Praia, Sr. José Virgílio Pires,
a Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, o Especialista em Planejamento
Financeiro, Sr. André Costa e a Especialista em Planejamento interno e Governança, Sra. Thamiris
Iack. Registrou-se a ausência do Sr. Ricardo Abalém, Conselheiro de Relações Públicas. Aberta a
sessão pelo Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras,
agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Radamés Lattari, que fez a leitura da ordem
do dia, constante da pauta: a) Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações
Financeiras do exercício de 2020, bem como do respectivo Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria;
b) Dar conhecimento do orçamento anual aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de
Administração; c) Assuntos gerais. Dando início aos trabalhos, o Sr. Radamés Lattari deu as boasvindas aos novos membros do Conselho Diretor da CBV e os apresentou a Diretora Executiva da
CBV, Sra. Adriana Behar, que disse ser uma honra poder desenvolver esse trabalho em prol da
modalidade, informando ser um grande desafio a responsabilidade assumida e desejou contar com
todos para trabalhar cada vez mais próximos e em prol do voleibol. Em seguida, passou a palavra a
palavra a Sra. Luciana Oliveira, que apresentou o resultado de 2020, explicando que a pandemia de
COVID-19 afetou profundamente as contas da entidade, principalmente pelo adiamento ou
cancelamento de competições, informando que o trabalho foi desenvolvido para minimizar os
prejuízos gerados, garantindo a saúde financeira da CBV. Logo após, apresentou o parecer da
auditoria para o exercício de 2020, informando que este foi emitido sem ressalvas. Ato contínuo,
apresentou o parecer do Conselho Fiscal, explicando que os membros reconheceram e atestaram a
precisão dos documentos financeiros referente ao exercício de 2020, aprovando-os integralmente
com louvor. Após isso, apresentou as receitas e as despesas realizadas de 2020 e o balanço
patrimonial, destacando que foi realizado o entesouramento de determinados valores, em razão do
adiamento das competições que não aconteceram em 2020, sendo realizadas em 2021. Ato seguinte,
apresentou a DRE referente ao resultado de 2020 comparando com o resultado de 2019, destacando
que devido à ausência de público nos eventos, houve uma redução nas receitas com bilheteria, e
explicou as despesas operacionais, administrativas e as receitas e despesas financeiras. Após isso,
apresentou a retrospectiva das receitas, despesas e resultados dos últimos 5 exercícios. Em seguida,
apresentou a retrospectiva da liquidez corrente e liquidez geral dos últimos 5 exercícios. Dando
seguimento, foi passada a palavra ao Sr. André Costa, que apresentou o processo de elaboração do
orçamento de 2021, explicando as receitas e as despesas orçadas, bem como o orçado acumulado
anualizados e destacou que os números apresentados foram aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo
Conselho de Administração. Ato contínuo, apresentou os valores orçados por tipo de receita e as
despesas por cada competição prevista para o ano de 2021. Logo após, o Sr. Igor Fernandes
questionou o que está inserido nas despesas com propaganda e publicidade, sendo esclarecido pela
Sra. Luciana Oliveira que são todas as ações de divulgação das competições e toda a parte de
marketing dos eventos, os quais estão incluídos agenciamento, brindes, camisas de torcida, criação,
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divulgação e veiculação de mídia. Após realizados os devidos esclarecimentos, colocou-se em
votação o balanço patrimonial de 2020, que foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Igor
Fernandes elogiou as contas apresentadas e o trabalho realizado pela CBV, destacando a
metodologia adotada para facilitar o entendimento de todos. Em seguida, o Sr. Carlos Rios disse se
sentir muito confortável para avaliar os números apresentados, pois como diretor financeiro tem a
oportunidade de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido, elogiando a Sra. Luciana Oliveira e
toda a equipe financeira, principalmente pela transparência nas contas, com as notas explicativas
muito bem detalhadas, facilitando o entendimento, destacando que as informações apresentadas
proporcionam tranquilidade para aprovação dos documentos analisados. Ato contínuo, o Sr. André
Costa esclareceu que o acompanhamento rigoroso do real x orçado ao longo do ano é fundamental
para que se atinja um resultado positivo ao final do exercício. Logo após, o Sr. Radamés Lattari
explicou sobre as dificuldades que enfrentou durante os últimos anos na função de Diretor Executivo
da CBV, demonstrando seu orgulho de liderar toda e equipe da CBV e agradeceu o apoio recebido,
principalmente da Sra. Luciana Oliveira e do Sr. José Virgílio para conseguir superar os desafios e
informou ter certeza de que a Sra. Adriana Behar terá a oportunidade vivenciar essa experiência
agora como Diretora Executiva da CBV. Em seguida, a Sra. Luciana Oliveira agradeceu a confiança
depositada no seu trabalho, todo apoio recebido pelos funcionários da entidade para que apesar das
adversidades fosse possível encerrar o exercício superavitário, destacando que o resultado é mérito
de todos os funcionários, que contribuem diariamente com suas respectivas funções. Ato contínuo, o
Sr. José Virgílio explicou que no aspecto técnico de realização das competições, foi um ano
extremamente desafiador para viabilizar os eventos, garantindo os cuidados necessários para
resguardar a saúde dos envolvidos, destacando a importância da atuação da comissão médica para
viabilizar os eventos e informou que graças ao trabalho desenvolvido está sendo possível encerrar
as competições de quadra e praia de 2020/2021. Após, destacou ser uma honra ter a Sra. Adriana
Behar a frente da CBV, bem como a nova formação do Conselho Diretor, que é tão inovadora,
desejando boa sorte a todos e informando estar à disposição para contribuir para o desenvolvimento
do voleibol. Dando seguimento a pauta, o Sr. Carlos Rios destacou os trabalhos realizados
virtualmente para disseminação de cursos especialização e lives para divulgação do voleibol, que
foram novas ferramentas que marcaram a modalidade como forma de conhecimento de capacitação.
Logo após, o Sr. José Eduardo agradeceu o convite para fazer parte dessa diretoria, parabenizou a
nova diretora executiva da CBV, destacando estar à disposição de todos para o desenvolvimento da
modalidade e desejou boa sorte e sucesso a todos os outros novos membros deste Conselho. Ato
contínuo, a Sra. Tatiana Rodrigues agradeceu a oportunidade de fazer parte deste Conselho se
colocando disponível a todos para colaborar com o voleibol e mais uma vez parabenizou a Sra.
Adriana Behar por assumir o cargo de Diretora Executiva, destacando acreditar que juntos realizarão
um trabalho incrível. Após isso, o Sr. Gilmário Ricarte agradeceu a oportunidade poder colaborar com
o voleibol através desse Conselho, destacando estar muito honrado com o convite para assumir a
função. Logo depois, o Sr. Igor Fernandes agradeceu o convite para fazer parte deste Conselho,
reforçando estar feliz em poder contribuir com o voleibol. Ato contínuo, a Sra. Adriana Behar
agradeceu a receptividade, reforçando contar com a colaboração de todos pelo desenvolvimento do
voleibol. Por fim, o Sr. Bernard Rajzman informou estar honrado de poder contribuir com o voleibol,
que o objetivo do voleibol é continuar sendo uma referência no esporte, crescendo cada vez mais e
disse estar à disposição para colaborar com esse desenvolvimento, tendo a certeza de que a CBV
está no caminho certo e que terá muito sucesso. Como todos os temas da ordem do dia foram
apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Walter Pitombo Laranjeiras,
agradeceu a presença e a colaboração de todos, informando estar muito feliz pela forma que esta
reunião se desenvolveu, destacando esperar que todos os encontros sejam tão produtivos e com
clima agradável como este, encerrando os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e
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assinada digitalmente pelos membros presentes do Conselho Diretor da Confederação Brasileira de
Voleibol.
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