ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV
Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2020, às 10:00 horas, em primeira convocação,
na filial da Confederação Brasileira de Voleibol, situada na Avenida Salvador
Allende, n° 6.555, Pavilhão 1, Portão B, R i o c e n t r o , B a r r a d a T i j u c a , Rio de
Janeir o /RJ, foi instalada a reunião do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da
Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, conforme Edital de Convocação enviado
por correio eletrônico em 02/12/2019, através da plataforma de videoconferência Cisco
WebEx, atendendo ao convite do Presidente da CBV, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras.
Foram convidados a participar da reunião o Sr. Daniel Bortoletto Gonçalves, a Sra.
Fabiana Marcelino, o Sr. Ricardo Vieira Santiago, a Sra. Talita Antunes da Rocha, o Sr.
Talmo Curto de Oliveira, o Sr. Raphael Vieira de Oliveira, o Sr. Oscar Brandão
Guimarães, a Sra. Leticia de Amorim Pessoa e representando a Confederação Brasileira
de Voleibol, o Sr. Radamés Lattari, Diretor Executivo, o Sr. José Virgílio Pires,
Superintendente de Voleibol de Praia e a Sra. Thamiris Iack, Especialista em
Governança e Planejamento interno. Aberta a sessão, o Diretor Executivo da CBV, Sr.
Radamés Lattari, agradeceu a presença de todos, inclusive da Sra. Keyla Pitanga
Monadjemi representando a Presidência do Minas Tênis Clube por procuração. A
seguir, fez-se a leitura da ordem do dia, constante da pauta: 1) Balanço da Assembleia
Ordinária 2020; 2) Ações de gestão CBV no cenário da pandemia do COVID-19; 3)
Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o Sr. Radamés Lattari explicou que em
razão da pandemia do COVID-19 a AGO da CBV de 2020 se deu de forma virtual, na
qual foi dado o conhecimento do Relatório do Presidente relativo às atividades
administrativas da entidade no exercício de 2019; a apreciação e aprovação do Balanço
Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019, bem como a
apresentação do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria; foi apresentado o
orçamento anual para 2020 aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de
Administração; a apreciação e votação do Regimento Interno da Assembleia Geral,
explicando como se dará a participação dos atletas; e a aprovação do projeto de
aquisição de 24 pisos para serem utilizados pelos clubes nos campeonatos nacionais.
Seguindo a ordem do dia, explicou que diante do cenário da pandemia do COVID-19
estão ocorrendo reuniões por meio digital, pois todos os funcionários da CBV estão
atuando em home office, para alinhar as estratégias a serem tomadas pela entidade
diante do cenário atual, destacando que o cancelamento e/ou adiamento de
competições causam um grande impacto financeiro, visto que o recebimento de verbas
de patrocínio estão vinculados a entrega de contrapartidas. Destacou que ainda não há
uma previsão de normalização das atividades, que a retomada dependerá da liberação
pelos órgãos governamentais, sendo respeitadas todas as orientações para resguardar
a saúde de todos os funcionários, atletas e demais envolvidos. Dando seguimento, foi
passada a palavra ao Sr. Raphael Vieira que elogiou a atuação da CBV, cada vez mais
próxima dos atletas, e pediu que fosse avaliada a possibilidade de haver a liberação de
maior publicidade nas quadras para aumentar a receita dos clubes, bem como que os
clubes tenham maior flexibilidade para captação de patrocinadores. Em seguida, a Sra.
Keyla Monadjemi destacou a preocupação dos clubes em relação ao formato e
calendário da próxima temporada da Superliga, reforçando ser necessário que essa
definição se dê o mais breve possível para que estes possam realizar seu planejamento
tanto estratégico quanto financeiro. Ato contínuo, o Sr. Raphael Vieira questionou como
será o fair play financeiro em relação a CBV, sendo esclarecido pelo Sr. Radamés Lattari
que as exigências atuais serão mantidas, de modo que os atletas não sejam
prejudicados e os clubes continuem a comprovar o cumprimento de suas obrigações.
Por fim, a Sra. Talita Antunes agradeceu todo empenho da CBV para desenvolver o
voleibol e atender a demanda dos atletas, principalmente do diante do cenário atual,
destacando que essa aproximação da gestão com os atletas tem sido muito positiva
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para a modalidade. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém
mais quisesse fazer uso da palavra, o Diretor Executivo da CBV, Sr. Radamés Lattari,
agradeceu a presença e a colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi
lavrada, lida, achada conforme e assinada digitalmente pelos membros presentes do
Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol.
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