
 

 
 
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV 
 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de junho 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 iocent ro ,  Barra da T i juca , Rio de 
Janeiro/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 24/06/2020, 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, a Sra. Julia Silva, Gerente de Seleções 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: 
a) Fair Play financeiro para a Superliga 2020/2021; b) Seletiva Superliga B e C 
masculino e feminino; c) Situação das equipes para Superliga; d) Auxílio CBV aos clubes 
da Superliga; e) Atualização sobre o calendário de Seleções Quadra; f) Planejamento 
do calendário de competições quadra e praia para a próxima temporada; g) Auxílio 
empréstimo da CBV aos atletas do voleibol de praia; h) Informações sobre novas regras 
de saúde/prevenção ao Covid-19 para as competições realizadas em 2020; i) Assuntos 
Gerais. Dando início aos trabalhos, o Sr. Radamés Lattari explicou que os casos 
questionando o descumprimento do fair play financeiro, ocorridos durante a temporada 
da Superliga 2019/2020, esclarecendo que foram solucionadas as pendências 
existentes, sendo todas as exigências previstas no regulamento cumpridas e ficou 
estabelecido que para a próxima temporada os clubes deverão entregar no dia 
15/07/2020 todos os documentos para verificação do cumprimento das exigências do 
fair play financeiro, sendo considerados aptos a participar da competição apenas os que 
estiverem com a situação regular. Seguindo a ordem do dia, explicou que o período de 
inscrição da Superliga B foi prorrogado em um mês em razão da pandemia e a Superliga 
C está com início previsto para outubro, esclarecendo que no mês de julho serão 
definidas as equipes que disputarão cada uma das competições, de acordo com os 
critérios de classificação. Em seguida, a Sra. Fabiana Marcelino questionou se o 
calendário previsto não ofereceria pouco tempo de preparação para os atletas, sendo 
esclarecido pelo Sr. Radamés Lattari que os treinos serão retomados na próxima 
semana e até o início da Superliga A teria cerca de três meses de preparação, não 
havendo qualquer prejuízo para os atletas. Logo após, esclareceu que a ajuda de custo 
aos clubes da Superliga A no valor de R$ 15.000,00 foi mantida, cumprindo o que já 
havia sido acordado anteriormente, para que estes não fossem prejudicados, apesar do 
cenário de pandemia. Ato contínuo, apresentou as medidas que estão sendo tomadas 
para retomada da preparação dos atletas e competições, destacando que a segurança 
de todos será sempre prioridade e por esse motivo ainda não é possível ter datas exatas, 
são apenas tratativas, pois as ações serão baseadas no cenário da pandemia, mas a 
expectativa é que as competições de voleibol de quadra sejam retomadas no mês de 
outubro de 2020. Após isso, foi passada a palavra para a Sra. Julia Silva, que informou 
sobre a determinação da FIVB sobre a necessidade de encerramento do calendário de 
competições até o dia 15/04/2020, razão pela qual será necessário avaliar de forma 
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cuidadosa as datas de realização das competições para cumprir esta exigência, 
destacando que no próximo ano está prevista a realização tanto do mundial quanto do 
sulamericano. Em seguida, explicou que foi alterada a forma de contabilização de 
pontos para o ranking da FIVB, destacando que todos os jogos computarão pontos, 
sendo necessário que os atletas estejam bem preparados para garantir uma boa 
classificação. Dando seguimento, foi passada a palavra ao Sr. José Virgílio, que 
informou que as competições de vôlei de praia têm previsão para serem retomadas no 
mês de setembro de 2020, seguindo todas as recomendações de segurança, 
destacando que o calendário será elaborado junto a comissão de atletas e com a 
escolha dos locais dos eventos a serem definidas de acordo com o cenário da 
pandemia, bem como dos protocolos de segurança estabelecidos. Após isso, explicou 
que a ideia é iniciar os eventos no Rio de Janeiro que já está com protocolos de retorno 
de eventos mais avançados e a partir desse primeiro teste, realizar as demais 
competições em estados do centro-oeste, sul e nordeste. Em seguida, reforçou que o 
calendário de competições de praia da CBV depende da definição do calendário da 
FIVB. Ato contínuo, explicou que foi fornecido um empréstimo aos atletas de voleibol de 
praia, como forma de auxílio nesse momento de pandemia, informando que foram 
realizadas apenas 32 solicitações de empréstimos dentre 120 atletas, destacando que 
não houve a necessidade de prorrogação no período de auxílio para os atletas. Logo 
após, foi passada a palavra a Sra. Letícia Pessoa, que elogiou os cuidados da CBV com 
os atletas e funcionários no retorno das atividades nesse período de pandemia e 
solicitou que se verificasse a possibilidade de obter um desconto para realização dos 
testes de covid-19 para todos os membros de comissões técnicas, de modo a garantir 
maior segurança a todos os envolvidos na preparação de atletas e realização dos 
eventos. Seguindo a ordem do dia, o Sr. Radamés Lattari esclareceu que está sendo 
criado pelos médicos da CBV um protocolo com orientações para retomada das 
atividades, tanto da praia quanto da quadra, que será obrigatório para os eventos 
organizados pela entidade e será compartilhado com os clubes e federações para que 
também sigam as recomendações de saúde propostas, garantindo a segurança de 
todos os envolvidos e reforçou que serão realizados testes periodicamente, que 
incialmente a ideia é que os eventos sejam realizados em locais aberto e sem torcida 
para minimizar os riscos. Ato contínuo, entrando em assuntos gerais, o Sr. Daniel 
Bortoletto questionou se havia previsão de realização do Vôlei Master em 2020, sendo 
esclarecido pelo Sr. Radamés Lattari que será necessário avaliar a evolução do cenário 
de pandemia para verificar a viabilidade de realização da competição sem expor os 
participantes aos riscos de contaminação, reforçando que há uma grande preocupação 
em razão dos participantes fazerem parte do grupo de risco. Explicou que normalmente 
as inscrições do Vôlei Master são realizadas no mês de agosto, então o ideal seria 
aguardar até essa data para definir sobre a realização ou não do evento. Logo após, o 
Sr. Daniel Bortoletto sugeriu que os calendários tratativas fossem divulgados no site da 
CBV, de modo que todos os interessados pudessem ter acesso e, assim, planejar 
melhor suas atividades, ainda que as datas não sejam definitivas. Como todos os temas 
da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o 
Diretor Executivo, Sr. Radamés Lattari, agradeceu a presença e a colaboração de todos, 
encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada pelos 
membros presentes do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da Confederação 
Brasileira de Voleibol. 
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