ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020.
Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano 2020, às 10:30 horas, em segunda convocação, foi
instalada a Reunião do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Voleibol, através da
plataforma de videoconferência Cisco WebEx, conforme Edital de Convocação enviado por
correio eletrônico em 04 de junho de 2020, atendendo ao convite do Presidente deste
Conselho, Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros. Foram convidados a participar da reunião
os demais membros do Conselho Fiscal, Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva, Sr. Marcello
Quirino Costa da Silva, Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz, Sr. Paulo Sérgio de Oliveira e o Sr.
Marcello Arion Lassen Cordeiro e representando a CBV, a Gerente Administrativa Financeira,
Sra. Luciana Oliveira, o Especialista em Gestão Orçamentária, Sr. André Costa e a
Especialista em Governança e Planejamento Interno, Sra. Thamiris Iack. Registrou-se a
ausência justificada do Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros, do Sr. Miguel Ângelo
Gameleira Vaz e do Sr. Marcello Arion Lassen Cordeiro. Com a ausência do Presidente deste
Conselho, Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros, o Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva foi
nomeado Presidente desta reunião. Aberta a sessão, o Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva,
agradeceu a presença de todos. Em seguida, fez a leitura da ordem do dia: a) Análise dos
Balancetes referentes aos meses de janeiro a abril de 2020. Dando início aos trabalhos, o Sr.
Pedro Augusto Oliveira da Silva passou a palavra para a Gerente Administrativa Financeira,
Sra. Luciana Oliveira, que apresentou a DRE comentada do acumulado até o mês de abril de
2020, destacando que algumas das despesas previstas não ocorreram em razão da
pandemia, contudo não representam uma economia, pois serão realizadas em momento
posterior, quando for autorizado o retorno das competições. Em seguida, o Sr. Marcello
Quirino pediu que fossem esclarecidos quais os impactos da pandemia nas receitas de
patrocínios, nas execuções orçamentárias, bem como nas operações dos projetos, sendo
explicado pela Sra. Luciana Oliveira que o orçamento da CBV foi realizado antes desse
cenário de pandemia, razão pela qual trará reflexos diretos no resultado da entidade,
destacando que tão logo seja confirmado o novo calendário de competições e as renovações
e renegociações de contratos de patrocínios o orçamento será revisto. Logo após, explicou
que os investimentos que estavam previstos para o ano de 2020 não serão realizados,
reforçando que a prioridade do momento é garantir a realização das competições e as
entregas de contrapartidas contratuais para evitar que o resultado do exercício de 2020 seja
deficitário. Após isso, apresentou o atual status dos contratos de patrocínio, explicando como
estão as negociações de valores e possíveis renovações, destacando os impactos que
pandemia do COVID-19 pode gerar em relação a previsão de receitas que estavam orçadas
para o ano de 2020. Posteriormente, apresentou as verbas de convênio que não sofreram
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impacto diante da pandemia e explicou que muitos dos convênios são firmados vinculados a
realização de alguma competição específica, de modo que apenas após a definição do novo
calendário de competições para o ano de 2020 que será possível buscar esse tipo de receita.
Ato contínuo, apresentou a projeção do resultado para o ano de 2020, considerando o atual
panorama mundial diante pandemia. Logo após, foi solicitado pelo Sr. Pedro Augusto que
fosse criado um centro de custo específico para as despesas da pandemia para que facilite
na visualização posterior dos impactos causados e dar maior transparência aos gastos
realizados. Dando seguimento, a Sra. Luciana Oliveira apresentou a retrospectiva das
receitas e despesas acumuladas até o mês de abril referente aos últimos 5 exercícios. Após
isso, apresentou o resultado e a disponibilidade de caixa acumulada até o mês de abril dos
últimos 5 exercícios. Em seguida, apresentou a disponibilidade de caixa mês a mês do ano de
2020, destacando os valores de recursos próprios e os valores de recursos de convênios.
Logo após, apresentou os índices de liquidez da CBV, demonstrando resultados positivos.
Ato contínuo, todos os membros deste Conselho presentes se mostraram satisfeitos com os
documentos apresentados e as explicações feitas. Em seguida, o Sr. Marcello Quirino
parabenizou a equipe pelo trabalho que vem sendo realizado pela entidade, sendo
acompanhado pelos Sr. Pedro Augusto e Sr. Paulo Sérgio de Oliveira. Posteriormente, a Sra.
Luciana Oliveira agradeceu a confiança depositada e o apoio dos membros deste Conselho
no trabalho desempenhado. Após isso, o Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva sugeriu que
fosse verificada a possibilidade e viabilidade de contratação de um seguro para os contratos
de mútuo celebrado pela CBV com os atletas de Vôlei de Praia, de modo a evitar eventuais
prejuízos. Ato contínuo, sugeriu a presença de todos os membros deste Conselho nas

próximas AGOs para prestarem esclarecimentos sobre os números analisados e
aprovados por eles. Por fim, agradeceu a presença e colaboração de todos. Como todos os
assuntos inerentes à ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da
palavra, o Presidente da reunião, o Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva, encerrou a Reunião
do Conselho Fiscal, cuja ata foi lavrada por mim, Lívia Wanderley Provenzano, analista
jurídica, que assino abaixo, lida, achada conforme e assinada digitalmente pelos membros do
Conselho Fiscal presentes na reunião.

D4Sign 2aef5fbe-b805-45bf-82a5-1106c60ef113 - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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