ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano 2020, às 10:30 horas, em primeira
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 30/11/2020, 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 Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz. Aberta a sessão, o
Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros agradeceu a presença de todos. Em seguida, fez a
leitura da ordem do dia: a) Análise dos Balancetes referentes aos meses de agosto a outubro
de 2020. Dando início aos trabalhos, o Dr. Kennedy Calheiros passou a palavra para a
Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, que apresentou a DRE comentada
do acumulado até outubro de 2020, destacando a diferença de cerca de 57% em relação ao
orçado para o período, devido ao cancelamento ou adiamento de competições, em razão da
pandemia da COVID-19. Logo após, apresentou o diferimento de receitas com todos os
custos que estavam orçados para os eventos que seriam realizados em 2020 e foram adiados
para 2021, informando que os respectivos valores foram apropriados para serem utilizados
nas competições em 2021. Ato contínuo, foi passada a palavra ao Sr. André Costa, que
apresentou o resultado acumulado de 2020 até o mês de outubro, traçando um comparativo
em relação ao que foi orçado para o referido período. Dando seguimento, apresentou a
projeção de resultado até o final de 2020, estimado em cerca de 12 milhões de reais. Após
isso, a Sra. Luciana Oliveira traçou um comparativo do resultado acumulado até outubro de
2020 em relação ao mesmo período do ano de 2019 e apresentou a retrospectiva das
despesas até o mês de outubro dos últimos 5 anos, destacando a grande redução ocorrida
em 2020, principalmente em razão da não realização das competições. Em seguida, o Sr.
Marcello Quirino questionou se haveria a unificação do orçamento dessas competições não
realizadas em 2020 com o orçamento para o ano de 2021, sendo esclarecido pela Sra.
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Luciana Oliveira que os valores orçados para as competições não realizadas em 2020 serão
detalhados em uma linha específica no balanço, referente a receitas diferidas, pois apesar de
ter ocorrido o recebimento do valor, a despesa vinculada ainda não foi realizada, sendo
necessário o registro do valor corresponde como passivo. Ato seguinte, apresentou a
retrospectiva de resultados até o mês de outubro dos últimos 5 exercícios. Após, apresentou
a disponibilidade de caixa anualizada e a DRE analítica comparada de 2019 e 2020. Ato
contínuo, apresentou o balanço patrimonial e os indicadores de performance da entidade. Em
seguida, o Sr. Marcello Quirino elogiou as apresentações realizadas e parabenizou a gestão
financeira da entidade, registrando sua preocupação em relação às competições que foram
adiadas para o ano de 2021 e os impactos que poderão gerar ao orçamento do ano que vem.
Logo após, o Dr. Kennedy Calheiros também parabenizou a atuação na administração
financeira da entidade e informou aos demais membros que participou de uma reunião com a
empresa responsável pela auditoria da CBV, na qual explicou sobre a atuação deste
Conselho. Ato seguinte, o Presidente deste Conselho, Dr. Kennedy Calheiros, colocou em
votação a aprovação dos balancetes referentes aos meses de agosto a outubro de 2020,
sendo aprovado com louvor por todos os membros presentes. Em seguida, este Conselho
recomendou que haja extrema atenção quanto as receitas diferidas em razão do adiamento
de competições devido a pandemia da COVID-19, visando evitar prejuízos futuros, e sugeriu
que seja dada maior publicidade às notas explicativas que tratarem sobre as receitas
diferidas, para que seja possível a análise clara do balanço da entidade, principalmente pelos
membros da Assembleia Geral da CBV. Após isso, a Sra. Luciana Oliveira solicitou que este
Conselho participe do processo de elaboração das notas explicativas do balanço da CBV
referente ao exercício de 2020. Por fim, como todos os assuntos inerentes à ordem do dia
foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Dr. Kennedy Davidson
Pinaud Calheiros agradeceu a presença e colaboração de todos e 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.
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4 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certiﬁcado de assinaturas gerado em 04 de janeiro de 2021, 12:04:48

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE VOLEIBOL 11.12.2020.pdf
Código do documento a28b6bb1-2b4b-47ee-8c48-e3a04c054acf

Assinaturas
Kennedy Davidson Pinaud Calheiros
kennedycalheiros@hotmail.com

Assinou
Pedro Augusto Oliveira da Silva
pedroaugusto@tce.am.gov.br

Assinou
Marcello Quirino Costa da Silva
marcello@marcelloquirino.com.br

Assinou
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
robusto.oliveira@gmail.com

Assinou
Marcello Arion Lassen Cordeiro
marcelloarion@gmail.com

Assinou
Lívia Wanderley Provenzano
livia.provenzano@volei.org.br

Assinou

Eventos do documento
18 Dec 2020, 19:05:04
Documento número a28b6bb1-2b4b-47ee-8c48-e3a04c054acf criado por THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK
(Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116). Email :thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM:
2020-12-18T19:05:04-03:00
18 Dec 2020, 19:06:45
Lista de assinatura iniciada por THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK (Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0d7877089d116). Email: thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM: 2020-12-18T19:06:45-03:00
20 Dec 2020, 08:00:10
MARCELLO ARION LASSEN CORDEIRO Assinou (Conta a52c1912-9104-4d5b-bc33-ac489773bd6a) - Email:
marcelloarion@gmail.com - IP: 201.17.69.15 (c911450f.virtua.com.br porta: 57242) - Geolocalização:
-22.931224621487424 -43.33299088216804 - Documento de identiﬁcação informado: 010.541.297-03 DATE_ATOM: 2020-12-20T08:00:10-03:00
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