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 i o c e n t r o , B a r r a d a T i j u c a , Rio de Janeir o /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.
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