
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV 
 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2020, às 11:00 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 ,  Bar ra  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 
03/12/2020, 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. José Virgílio Pires, 
Superintendente de Voleibol de Praia, o Sr. Renato D’Avila, Superintendente de 
Competições de Quadra, a Sra. Julia Silva, Gerente de Seleções de Quadra e a Sra. 
Thamiris Iack, Especialista em Governança e Planejamento interno. Registrou-se a 
ausência do Sr. Talmo Curto de Oliveira e do Sr. Raphael Vieira de Oliveira. Aberta a 
sessão, o Sr. José Virgílio Pires, 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) Informações sobre 
atualizações do protocolo contra o Covid-19 na Superliga Banco do Brasil 2021 em virtude 
do aumento dos casos; b) Informações sobre como será o protocolo contra o Covid-19 na 
Superliga B; c) Esclarecimentos sobre a questão do novo piso da Superliga Banco do 
Brasil; d) Atualização sobre o Campeonato Brasileiro Interclubes - CBI; e) Categorias de 
Base do Voleibol de Quadra; f) Diretrizes para o Sul-americanos de Praia 2020 e 2021; g) 
Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, a Sra. Thamiris Iack informou aos demais 
membros a saída do Sr. Talmo Curto do presente Comitê por motivos pessoais, registrando 
o seu agradecimento por todo trabalho e parceria desenvolvida nos últimos anos. Em 
seguida, foi passada a palavra ao Sr. José Virgílio Pires, que informou sobre a indefinição 
do calendário internacional para o próximo ano em virtude da pandemia do COVID-19, 
destacando que o Campeonato Sul-americano ainda não tem calendário definido, nem 
mesmo os locais sede estabelecidos. Logo após, informou que na próxima semana será 
realizada uma reunião com o Banco do Brasil para avaliar as condições de realização das 
duas primeiras etapas do CBVP Open do ano de 2021. Ato contínuo, foi passada a palavra 
a Sra. Letícia Pessoa, que parabenizou a atuação da CBV na realização das etapas de 
praia no CDV – Saquarema, atestando toda sua confiança na entidade para definição das 
próximas etapas. Em seguida, a Sra. Talita Antunes disse concordar plenamente com os 
comentários feitos pela Sra. Letícia Pessoa, elogiando bastante a organização dos eventos 
realizados no CDV – Saquarema. Após isso, questionou se há alguma definição do 
calendário nacional de praia para o ano de 2021, sendo esclarecido pelo Sr. José Virgílio 
que a previsão é que a 6ª etapa do CBVP Open seja realizada no CDV – Saquarema, no 
período de 20 a 24/01/2021 no naipe feminino e no naipe masculino de 27 a 31/01/2021. 
Ato contínuo, o Sr. José Virgílio agradeceu os comentários positivos e a confiança 
depositada, reforçando que o apoio da Comissão de Atletas de Vôlei de Praia tem sido 
essencial para garantir a realização dos eventos da melhor forma possível. Logo após, a 
Sra. Letícia Pessoa informou a todos que foi fundada ontem a Associação de Treinadores 
de Vôlei de Praia, com membros participantes em todo o país, tendo como objetivo 
fortalecer o vôlei de praia brasileiro. Dando seguimento, o Sr. Renato D’Avila tomou a 
palavra e explicou que o protocolo contra COVID-19 na Superliga Banco do Brasil foi 
elaborado juntamente com os médicos das seleções de quadra, destacando que foram 
realizadas conversas com os preparadores físicos para entender as necessidades dos 
atletas. Após isso, informou que os clubes foram convocados, juntamente com os médicos 
de suas comissões para discutirem o protocolo apresentado, realizando as alterações 
necessárias para garantir sua efetividade. Em seguida, explicou que a CBV conseguiu 
firmar parcerias para baratear o custo dos testes para os clubes, de modo que seja possível 
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atender a determinação de testagem a cada 15 dias, por todos os membros da equipe, 
sendo necessário o envio dos resultados para unidade competente da CBV, para que seja 
avaliado se o atleta possui ou não condição de jogo. Após, explicou que houve uma revisão 
do protocolo nessa última semana, o qual foi encaminhado para avaliação e aprovação dos 
clubes, visando proporcionar maior segurança aos envolvidos na competição. Logo depois, 
informou que a Superliga B seguirá o mesmo protocolo adotado pela série A. Ato contínuo, 
o Sr. Daniel Bortoletto destacou que há uma preocupação com o risco de contaminação 
entre os atletas, devido ao curto espaço entre os jogos, até mesmo pelo prazo de realização 
de testes. Logo depois, foi passada a palavra ao Sr. Renato D’Avila, que destacou ser 
fundamental a colaboração dos atletas e clubes para seguirem as orientações de saúde 
também fora das quadras, além do cumprimento do protocolo da competição à risca. Em 
seguida, informou que está sendo analisada semanalmente as condições de saúde para 
realização dos eventos, destacando que, caso seja necessário, será discutido com os 
clubes a possibilidade de alteração do formato da competição. Após isso, a Sra. Keyla 
Pitanga demonstrou que, tendo em vista o cenário atual, considera fundamental que a CBV 
adote as medidas necessárias para resguardar a saúde dos atletas, mesmo que esse 
posicionamento seja contrário ao dos clubes, por entender que há um bem maior em 
questão e, até mesmo, evitar um possível novo encerramento precoce da competição, que 
traria inúmeros prejuízos a todos os envolvidos. Logo depois, destacou que é necessário 
que os clubes se adequem a essa nova realidade e solicitou que fosse revisto o formato 
da Superliga B antes de seu início para evitar problemas futuros, o que foi endossado pela 
Sra. Fabiana Marcelino. Em seguida, o Sr. José Virgílio informou que serão pensadas 
alternativas para garantir a realização da Superliga B resguardando a saúde dos atletas, o 
que será devidamente debatido na próxima reunião com os clubes participantes da 
competição. Dando seguimento a pauta, o Sr. Renato D’Avila explicou o objetivo da CBV 
era adquirir a quantidade de pisos necessária para atender a todos os clubes, de modo 
que estes dispusessem de condições igualitárias de treinamento e jogo, havendo a 
oportunidade de adquiri-los por meio de projeto incentivado. Destacou que, inicialmente, o 
projeto foi elaborado baseado nos pisos da marca Gerflor, porém, em função da alta do 
dólar no Brasil, o custo total se tornou muito superior ao que seria captado, inviabilizando 
a compra da quantidade necessária e, como alternativa, verificou-se a possibilidade de 
adquirir pisos de outra marca, com a exigência de que a marca fosse chancelada pela 
FIVB, sendo a Enlio escolhida para atender a demanda. Ato contínuo, esclareceu que após 
as reclamações recebidas sobre a qualidade dos pisos, foi realizada uma reunião com os 
clubes para identificar os problemas e verificar a melhor solução viável, ficando definido 
que no naipe masculino os pisos novos seriam mantidos até o recesso de fim de ano, 
enquanto o naipe feminino solicitou que fosse realizada a troca imediata, voltando a utilizar 
os pisos antigos. Logo após, informou que os pisos novos serão encaminhados para 
empresa RECOMA analisar possíveis defeitos no produto, além de efetuar as 
manutenções necessárias. Em seguida, explicou que com relação as linhas de quadra, 
seria testado adotar as linhas na cor verde, porém, após a decisão da Plenária de clubes 
de retirar os pisos para manutenção, este teste foi cancelado. Ato contínuo, o Sr. Daniel 
Bortoletto destacou que os atletas deveriam ter realizado testes no piso novo antes do 
início da competição, além de ser necessário um período maior de treinos para que os 
atletas se adaptassem ao novo material. Seguindo a ordem do dia, a Sra. Keyla Pitanga 
demonstrou seu descontentamento com a redução das competições de base pelo CBC, 
que é parceiro da CBV na realização do CBI, questionando se a CBV possui algum plano 
para ampliar o número de categorias na competição, sendo esclarecido pelo Sr. Renato 
D’Avila que o CBC informou a CBV que faria uma redução orçamentária para o ano de 
2021 e que precisava que a CBV indicasse quais naipes seriam mantidos. Além disso, 
informou que tinha interesse em apoiar a Superliga Banco do Brasil 2020/2021 para dar 
visibilidade ao CBC. Foi esclarecido que a CBV indicou as categorias sub 17, 19 e 21 
Masculinas e sub 17, 18 e 20 Femininas por serem as categorias que menos jogam. Além 
disso, reforçou que o recurso investido na Superliga Banco do Brasil 2020/2021 está sendo 
direcionado diretamente aos clubes e a CBV não tem participação. Ato contínuo, a Sra. 
Julia Silva reforçou que a CBV tentou evitar que o CBC reduzisse as categorias da 
competição, por reconhecer ser essencial para a renovação do voleibol, porém não obteve 
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sucesso. Em seguida, a Sra. Fabiana Marcelino demonstrou sua preocupação com relação 
aos atletas de base, que muitas vezes não recebem as condições e suporte necessários, 
questionando se seria possível fazer algo a respeito, sendo explicado pelo Sr. Renato 
D’Avila que a CBV já realizou um estudo sobre as categorias de base em todo o país, 
demonstrando as diferentes condições e realidades de cada local, até mesmo por questões 
de políticas públicas, razão pela qual a questão se torna bastante complexa. Após isso, o 
Sr. José Virgílio concordou sobre a complexidade do tema, destacando ser necessário que 
sejam realizadas inúmeras ações, com a atuação conjunta de clubes, federações, CBV e 
órgãos públicos, sugerindo a realização de seminários sobre o assunto para debater e 
avaliar ações viáveis de serem adotadas. Por fim, a Sra. Julia Silva reforçou que o objetivo 
da CBV é ampliar cada vez mais a quantidade de competições de base, aumentando assim 
o intercâmbio de atletas, que é fundamental para o seu desenvolvimento e da própria 
modalidade. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais 
quisesse fazer uso da palavra, o Sr. José Virgílio Pires, 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. 
 
 
 
 
 

D4Sign b16196f1-0c0a-4111-ba1d-de6d9ddb0bdc - To confirm subscriptions, go to https://secure.d4sign.com.br/verificar
Document signed electronically, according to MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil



Ata de Reunião do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da
Confederação Brasileira de Voleibol 08.
Document Code b16196f1-0c0a-4111-ba1d-de6d9ddb0bdc

Sign
Talita Antunes da rocha
tata_antunes@hotmail.com
Signed
Oscar Brandão Guimarães
oscarvolei@hotmail.com
Signed
Fabiana Marcelino Claudino
fabianavoleibol@hotmail.com
Signed
Leticia de Amorim Pessoa
leticiaapessoa@hotmail.com
Signed
Keyla Pitanga Monadjemi
keyla@queridajacinta.com.br
Signed
Daniel Bortoletto Gonçalves
danielb@lancenet.com.br
Signed
Thamiris Vellozo de Oliveira Iack
thamiris.iack@volei.org.br
Approved

Document events

14 Dec 2020, 15:54:48
Document number b16196f1-0c0a-4111-ba1d-de6d9ddb0bdc created by THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK
(Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116). Email :thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM:
2020-12-14T15:54:48-03:00

14 Dec 2020, 15:58:10
Signing list started by THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK (Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116).
Email: thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM: 2020-12-14T15:58:10-03:00

14 Dec 2020, 16:10:11
LETICIA DE AMORIM PESSOA Signed (Conta c485b135-abf2-4c12-92a6-c66dc3c61144) - Email:

5 pages - Dates and times based in Brasilia, Brazil
Synchronized with NTP.br and National Observatory (ON)

Certificate of signatures generated in 13 de janeiro de 2021, 11:24:54



leticiaapessoa@hotmail.com - IP: 189.6.20.209 (bd0614d1.virtua.com.br door: 57756) - Document of identification
informed: 822.140.937-53 - DATE_ATOM: 2020-12-14T16:10:11-03:00

14 Dec 2020, 16:11:06
DANIEL BORTOLETTO GONÇALVES Signed (Conta 0ee73f26-3687-4372-b842-4dc5cb320802) - Email:
danielb@lancenet.com.br - IP: 177.189.192.153 (177-189-192-153.dsl.telesp.net.br door: 58546) - Document of
identification informed: 275.141.498-21 - DATE_ATOM: 2020-12-14T16:11:06-03:00

14 Dec 2020, 16:51:48
TALITA ANTUNES DA ROCHA Signed (Conta c508dc86-8fa2-47f9-9faf-785649a41446) - Email:
tata_antunes@hotmail.com - IP: 45.177.234.86 (45-177-234-86.atmtelecom.net.br door: 62714) - Document of
identification informed: 039.194.054-63 - DATE_ATOM: 2020-12-14T16:51:48-03:00

14 Dec 2020, 19:42:54
OSCAR BRANDÃO GUIMARÃES Signed (Conta 490b1381-4c24-4659-8a45-e38386227184) - Email:
oscarvolei@hotmail.com - IP: 177.25.188.172 (ip-177-25-188-172.user.vivozap.com.br door: 55308) - Geolocation:
-22.9741115 -43.1908008 - Document of identification informed: 100.992.587-30 - DATE_ATOM:
2020-12-14T19:42:54-03:00

16 Dec 2020, 12:19:48
KEYLA PITANGA MONADJEMI Signed (Conta 61cf1b60-dbf6-423d-8c05-51d56f5cba84) - Email:
keyla@queridajacinta.com.br - IP: 177.182.213.77 (b1b6d54d.virtua.com.br door: 2860) - Document of
identification informed: 039.011.096-50 - DATE_ATOM: 2020-12-16T12:19:48-03:00

18 Dec 2020, 08:38:31
FABIANA MARCELINO CLAUDINO Signed (Conta 55e06be4-e09a-458b-a20f-3789dd56e4e1) - Email:
fabianavoleibol@hotmail.com - IP: 189.78.84.245 (189-78-84-245.dsl.telesp.net.br door: 40508) - Document of
identification informed: 067.232.076-29 - DATE_ATOM: 2020-12-18T08:38:31-03:00

18 Dec 2020, 19:08:44
THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK Approved (Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116) - Email:
thamiris.iack@volei.org.br - IP: 201.17.124.172 (c9117cac.virtua.com.br door: 26606) - Document of identification
informed: 129.614.787-82 - DATE_ATOM: 2020-12-18T19:08:44-03:00

Hash of the original document
(SHA256):c73a29da5300fc02a0f5c61a0e85dc36c2f3ee9fd1bbb1555ff8e100cc2c68ba
(SHA512):2ecccb799d70b9c82ee0080c585f3632f6934517bf65ff1ba728598feb8b1c6c6cd4354437b2824dc512a7b08a766d481a7a015a63cd3fe52f448aa36d0c396b

This log belongs only to the above HASH documents

This document is signed and certified by D4Sign

5 pages - Dates and times based in Brasilia, Brazil
Synchronized with NTP.br and National Observatory (ON)

Certificate of signatures generated in 13 de janeiro de 2021, 11:24:54

https://www.google.com.br/maps/search/-22.9741115 -43.1908008
https://www.google.com.br/maps/search/-22.9741115 -43.1908008

		2021-01-13T11:25:19-0300




