
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano 2020, às 09:30 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 14/09/2020, 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 maio a julho de 

2020. Dando início aos trabalhos, o Dr. Kennedy Calheiros passou a palavra para a Gerente 

Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, que iniciou a apresentação do resultado 

acumulado até o mês de julho de 2020, destacando que a variação observada em relação as 

receitas e despesas previstas se refere aos eventos que não foram realizados em decorrência 

da pandemia do COVID-19, reforçando que os valores apresentados não significam uma 

economia, apenas não foram realizados nos meses previstos, mas serão realizados 

posteriormente, conforme a readequação do calendário de competições. Após isso, o Dr. 

Kennedy Calheiros sugeriu que constasse nas notas explicativas do balanço os valores que 

não foram realizados, mas que estão vinculados à realização de competições que foram 

adiadas, demonstrando que não houve superávit. Ato contínuo, foi passada a palavra ao Sr. 

André Costa, que apresentou a projeção dos resultados até dezembro de 2020, relacionando 

algumas variáveis que podem influenciar essa projeção, levando em consideração as 

competições que serão realizadas, acordo de patrocínio renegociados, verbas de convênio e 

outras mais. Em seguida, reforçou que todas essas informações contarão nas notas 

explicativas do balanço ao final do exercício de 2020, de modo que seja possível evidenciar o 
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que realmente foi realizado, o que é superávit e o que será realizado posteriormente. Logo 

após, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira orientou que fosse destacado nas notas explicativas 

quais são as verbas de convênio, as de patrocínio e as demais receitas e sugeriu que o 

Conselho Fiscal e o Conselho de Administração da CBV juntamente com o financeiro e o 

jurídico da entidade atuassem em conjunto na elaboração das notas explicativas, de modo 

que seja possível deixar o mais transparente possível a real situação financeira da 

Confederação. Dando seguimento, o Sr. André Costa apresentou o comparativo entre o real e 

o orçado do acumulado até julho de 2020. Logo após, a Sra. Luciana Oliveira apresentou a 

retrospectiva de receitas acumuladas até o mês julho dos últimos 5 anos, destacando que 

houve um aumento de 11% em 2020 comparado ao ano de 2019. Seguindo a análise, 

reforçou que o aumento das receitas de patrocínio compensou as perdas de receitas com 

bilheteria pela não realização dos eventos devido a pandemia do COVID-19 e destacou que 

houve uma redução de 40% nas despesas pelo adiamento dos eventos, salientando que 

provavelmente nos próximos meses ocorrerá um aumento considerável nas despesas em 

razão do retorno das competições. Ato contínuo, apresentou a disponibilidade de caixa até o 

mês de julho de 2020, traçando um comparativo com os últimos 5 exercícios e apresentou a 

retrospectiva da disponibilidade de caixa mês a mês durante o ano de 2020, juntamente com 

a DRE referente a julho de 2020. Após, apresentou os índices de liquidez corrente e imediata, 

além do índice de endividamento geral, demonstrando que os indicadores de performance da 

entidade estão positivos até o momento. Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. André 

Costa, que seguindo a orientação deste Conselho na última reunião, informou que foi criado 

um centro de custo específico para as despesas relacionadas à pandemia do COVID-19, 

apresentando todas as despesas que já foram contabilizadas nessa conta até o momento. 

Após a análise dos Balancetes referentes aos meses de maio a julho de 2020 e as 

explicações realizadas, o Presidente do Conselho Fiscal da CBV colocou em votação a 

aprovação das contas constantes do edital de convocação desta reunião, sendo aprovada por 

unanimidade por todos os presentes. Em seguida, o Dr. Kennedy Calheiros solicitou que 

fosse elaborado e encaminhado a este Conselho um documento com o comparativo do 

orçamento para o ano de 2020, antes do advento da pandemia do COVID-19, com o que 

efetivamente foi realizado até o momento, as receitas obtidas, as despesas que foram 

adiadas, com a respectiva projeção de resultados, de forma que os documentos contábeis 

possam ser interpretados de maneira adequada para evidenciar a real situação financeira da 

entidade, a partir das quais será elaborado um documento pelos membros deste Conselho 

com as devidas recomendações ao Presidente da CBV. Ato contínuo, o Sr. Paulo Sérgio de 

Oliveira reforçou os pedidos realizados na reunião anterior, quais sejam: a verificação da 

viabilidade de contratação de um seguro para os contratos de mútuo celebrados pela CBV 
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com os atletas de Vôlei de Praia, de modo a evitar eventuais prejuízos e a possibilidade de 

participação de todos os membros do Conselho Fiscal da CBV nas próximas AGOs da 

entidade, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira que todos deste Conselho serão 

convidados a comparecer nas AGOs futuras, o que considera bastante positivo para entidade. 

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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