ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano 2021, às 11:00 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 11/02/2021, 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. Paulo Sérgio de Oliveira, Sr. Marcello Arion
Lassen Cordeiro e o Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz 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,
passou a palavra a Sra. Thamiris Iack, que fez a leitura da ordem do dia: a) Apresentação
sobre a elaboração do orçamento 2021; b) Análise e parecer sobre o orçamento de 2021. Em
seguida, informou que será encaminhado aos membros deste Conselho uma sugestão de
calendário para as próximas reuniões, de modo que todos possam participar. Logo depois,
informou aos presentes que no dia 01/03/2021 a CBV passará a ter como CEO a ex-atleta de
vôlei de praia, Sra. Adriana Behar. Dando início aos trabalhos, foi passada a palavra ao Sr.
André Costa, que explicou como se deu o processo de elaboração do orçamento da CBV
para o ano de 2021, tendo como objetivo garantir maior transparência e compreensão das
despesas e receitas. Após isso, informou que não há investimentos previstos para este ano,
sendo avaliada essa possibilidade apenas se houver novas receitas. Em seguida, apresentou
o orçado acumulado anualizado, bem como a previsão de receitas e das despesas com vôlei
de quadra, vôlei de praia, pessoal e outras despesas administrativas e operacionais. Logo
após, demonstrou as despesas vinculadas às seleções adultas e às seleções de base,
juntamente com o percentual que cada uma representa. Ato contínuo, apresentou a previsão
de despesas para cada competição a ser realizada em 2021. Posteriormente, apresentou a
DRE e a previsão da destinação dos recursos de patrocínio do Banco do Brasil, destacando
que constam apenas os valores do contrato atual, que está vigente e prevê pagamentos
somente até junho de 2021. Em seguida, o Dr. Kennedy Calheiros elogiou a apresentação
realizada e passou a palavra a Sra. Luciana Oliveira, que destacou a atuação responsável na
elaboração do orçamento, reforçando que sempre busca realizar as despesas pelo menor
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custo possível, para garantir um resultado superavitário. Após isso, o Sr. Pedro Augusto
questionou se em razão de estarmos em ano olímpico, as despesas com as categorias de
base foram reduzidas, sendo demonstrado pelo Sr. André Costa quais as competições de
base a serem realizadas, bem como os valores previstos para cada uma delas, traçando um
comparativo com os valores orçados no ano anterior. Logo depois, o Sr. Marcello Arion
questionou se houve alguma receita devido à realização dos jogos olímpicos este ano, sendo
explicado pela Sra. Luciana Oliveira que a verba decorrente desse evento é destinada ao
pagamento de premiação dos atletas que conquistam pódio, nos termos do contrato do Banco
do Brasil. Dando seguimento, o Sr. Pedro Augusto sugeriu que fosse revisto nos próximos
anos os investimentos realizados nas categorias de base e alto rendimento, aumentando os
valores destinados ao desenvolvimento da modalidade. Ato contínuo, o Sr. Paulo Sérgio
solicitou que fossem indicadas quais são as despesas e investimentos vinculados às áreas
meios e às áreas fins da CBV, sendo apresentados pelo Sr. André Costa em seguida.
Posteriormente, destacou a importância dos investimentos em governança, para atender aos
critérios estabelecidos pelo COB, que geram um aumento nas receitas da entidade, através
da Lei Agnelo/Piva (Lei N° 10.264/01). Após isso, todos os Conselheiros demonstraram estar
satisfeitos com os dados apresentados, aprovando por unanimidade o orçamento para o ano
de 2021. Posteriormente, este Conselho informou que o orçamento poderá ser revisto a
qualquer tempo, em razão de pandemia de COVID-19 perdurar no ano de 2021, em âmbito
mundial, o que torna o cenário instável e, portanto, caso haja necessidade, se reunirá para
rever eventuais mudanças no orçamento apresentado. Em seguida, o Presidente deste
Conselho, Dr. Kennedy Calheiros, sugeriu que, após início das atividades da nova CEO da
entidade, seja agendada uma reunião extraordinária para que estes Conselheiros lhe sejam
apresentados, bem como tenham a oportunidade de explicar sobre a atuação do Conselho
Fiscal da CBV e o trabalho desenvolvido nos últimos anos. 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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PARECER CONSELHO FISCAL
ORÇAMENTO 2021

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Confederação Brasileira de Voleibol
e em conformidade com a legislação vigente, apresentamos à insigne Assembleia Geral, para
apreciação o nosso parecer relativo ao Orçamento 2021.

Após análise da proposta de orçamento elaborada pela Diretoria da Confederação
Brasileira de Voleibol – CBV, considera o Conselho Fiscal que os documentos apresentados
respeitam o estatuto da entidade e os preceitos legais aos quais se obriga. Ademais, os valores
constantes da proposta orçamentária parecem ter base em dados concretos, usuais nas
elaborações de orçamento. Todavia, o Conselho Fiscal ressalva que o orçamento apresentado
poderá ser revisto a qualquer tempo, em razão da pandemia mundial de COVID-19,
comprometendo-se a realizar nova análise documental caso seja necessário realizar alteração
do orçamento apresentado.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal decidiu por unanimidade emitir parecer favorável à
proposta orçamentária para o ano de 2021.

É o parecer, que segue assinado pelo Presidente, e pelos demais membros do
Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.

Kennedy Davidson Pinaud Calheiros
Presidente do Conselho Fiscal

Conselheiros:
Sr. Marcello Quirino Costa Da Silva
Sr. Pedro Augusto Oliveira Da Silva
Sr. Paulo Sérgio de Oliveira
Sr. Marcello Arion Lassen Cordeiro
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