
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
VOLEIBOL 

 
 
Aos 25 dias do mês de maio de 2021, às 10:30 horas, em primeira convocação, através da plataforma 
de videoconferência Cisco Webex, foi instalada a reunião do Conselho Diretor da CBV, conforme a 
convocação pelo Presidente da CBV, Dr. Walter Pitombo Laranjeiras, por correio eletrônico. 
Estiveram presentes os membros do Conselho Diretor da CBV, Sr. Radamés Lattari Filho, Vice-
Presidente, do Sr. Igor Ribeiro Dantas, Conselheiro Secretário, do Sr. Ricardo Abalém, Conselheiro 
de Relações Públicas, do Sr. Carlos Antônio Rios, Conselheiro Financeiro, do Sr. José Eduardo 
Amancio da Mota, Conselheiro Técnico, do Sr. Bernard Rajzman, Conselheiro de Relações 
Exteriores, do Sr. Gilmário Ricarte Batista, Conselheiro de Desenvolvimento, da Sra. Tatiana Vieira 
Rodrigues, Conselheira Social, e como convidados, a Diretora Executiva, Sra. Adriana Behar e a 
Especialista em Planejamento Interno e Governança, Sra. Thamiris Iack. Aberta a sessão pelo 
Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras, agradeceu a 
presença de todos e passou a palavra ao Sr. Igor Ribeiro Dantas, que fez a leitura da ordem do dia, 
constante da pauta: a) Análise das solicitações realizadas pelas Entidades Estaduais de 
Administração do Voleibol para a concessão de títulos Honoríficos; b) Assuntos gerais. Dando início 
aos trabalhos, o Sr. Igor Ribeiro Dantas deu as boas-vindas e, adentrando o item a) da pauta, 
informou que, tendo em vista o disposto no item ‘d’ do Art. 51. do Estatuto da CBV, cabe ao Conselho 
Diretor receber e propor encaminhamento dos pedidos de concessão de títulos honoríficos a 
Assembleia Geral. O Sr. Igor Ribeiro apontou ainda que o §4º e §5º do art. 85 do Estatuto da CBV 
confere competência ao Conselho Diretor de propor a concessão, mas sem entrar em discussão do 
mérito, mas apenas fazendo juízo de adequação dos pedidos aos requisitos para a solicitação e 
pergunta se todos concordam com seu entendimento. O Sr. Igor Ribeiro aponta que todos receberam 
com antecedência os currículos de cada um dos indicados e assim, pede a concordância de todos 
para não fazer a leitura destes, partindo do pressuposto de que todos estão cientes dos CV’s dos 
indicados, o que foi concordado por unanimidade. O Sr. Ricardo Abalém pede a palavra para, 
extraordinariamente, fazer encaminhamento extemporâneo e propor a concessão de título de Grande 
Benemerito ao ex-presidente da Federação Baiana de Voleibol, o Sr. Hercules Henrique Pimenta e 
indaga se todos estão de acordo. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade. 
Ato contínuo, foram apresentados os pedidos recebidos para a concessão de Títulos Honoríficos: a 
Federação de Voleibol do Estado do Ceará solicitou o título de emérito para o Sr. José Caetano Veras 
Rocha, o Sr. Francisco de Oliveira Neto e o Sr. Francisco Antônio Rodrigues Castro; a Federação 
Catarinense de Voleibol solicitou o título de emérito para o Sr. Marcelo Miranda Machado e o Sr. 
Farid Girardi Raymundo Beraldo; a Federação Maranhense de Voleibol solicitou título de emérito para 
o Sr. Ronald Silva Pereira, a Sra. Telma de Araújo Coelho e o Sr. José Augusto Bragança Moreno; a 
Federação Gaúcha de Voleibol solicitou título de emérito ao Sr. Ivan Fonseca de Gallo, ao Sr. João 
Batista dos Santos e ao Sr. Matheus Berwanger Vier; a Federação Paulista de Volleyball solicitou o 
título de emérito ao Sr. Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti; a Federação Mineira de Voleibol 
solicitou o título de emérito ao Sr. André Barbosa Alves, ao Sr. Carlos Henrique Coelho de Campos, 
ao Sr. Estevão Urbano Silva, ao Sr. Marcelo Reis Magalhães e ao Sr. Marcelo Rodolfo Mendez; a 
Federação Espirito Santense de Voleibol solicitou o título de emérito ao Sr. Fabio Luiz de Jesus 
Magalhães; a Federação de Vôlei do Distrito Federal solicitou o título de emérito ao Sr. Celso Silva 
Jantorno, ao Sr. Flávio Luiz Thiessen, ao Sr. Jandrey Vicentin, ao Sr. Tomás Tavares Perdigão 
Mendes e ao Sr. José Alves Bezerra; a Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco solicitou o 
título de emérito ao Sr. Charles Andrews Souza Ribeiro e ao Sr. João Antônio Caixeiro de 
Vasconcellos Netto; a Federação Paraense de Voleibol solicitou o título de emérito ao Sr. Elinho 
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Cunha Silva e ao Sr. Biratan dos Santos Palmeira e; a Federação Tocantinense de Voleibol solicitou 
título de grande benemérito para o Sr. Hercules Henrique Pimenta. O Sr. Carlos Rios pede a palavra 
e aponta que após a leitura dos nomes indicados, entende que existem solicitações de concessão de 
títulos a presidentes de Federação Estadual que não respeitam o requisito temporal para sua 
concessão e que os presidentes que foram agraciados até hoje tiveram de atingir o critério de tempo 
mínimo de 05 (cinco) anos para o título de emérito. Aponta como exemplo a solicitação da Federação 
de Vôlei do Distrito Federal, para concessão ao presidente da Federação Mineira de Voleibol, o Sr. 
Tomás Tavares Perdigão Mendes e ao presidente da Federação Espírito-Santense de Voleibol, o Sr. 
Celso Silva Jantorno, que em seu entendimento, seria precoce pois estes não completaram 05 (cinco) 
anos à frente da sua federação e, tampouco é praxe na CBV a concessão a presidentes no curso do 
primeiro mandato. Além disso, o Sr. Carlos Rios indica que há solicitações de concessão de título a 
atletas que, caso aprovadas, tendo em vista a relevância de suas carreiras ou alcance de suas 
conquistas, criariam uma paridade com outros atletas que tiveram uma história expressiva no voleibol 
a nível nacional e receberam título do mesmo grau, constituindo um nivelamento indevido, em seu 
entendimento. Carlos Rios aponta que a concessão de título precisa ser criteriosa para que este não 
perca seu valor e peso. O Sr. Jose Amancio pede a palavra, aponta concordância com o 
entendimento do Sr. Carlos Rios e diz que a redação do item ‘b’, do art. 85 do Estatuto, permite a 
qualquer membro da comunidade desportiva nacional receber a concessão do título de emérito e, 
assim, caso a CBV não adote critérios rígidos na sua aprovação, poderia acabar concedendo uma 
quantidade excessiva de títulos. O Sr. Ricardo Abalem intervém e diz que acredita que o critério para 
concessão utilizado nesses casos é o mérito, e, portanto, não requer um tempo específico. O Sr. 
Ricardo Abalém indica que o Estatuto precisa ser atualizado para refletir melhor a nova realidade. A 
Sra. Thamiris Iack esclarece que o critério temporal não consta no Estatuto da CBV. A Sra. Thamiris 
Iack indica ainda que, segundo o §1º do Art. 85 do Estatuto da CBV, o Conselho Diretor pode criar 
regulamento para concessão de título a atletas que prestaram serviços relevantes ao voleibol 
brasileiro, ao passo que o Sr. Igor Ribeiro, complementa dizendo que, num raciocínio analógico, se 
o Estatuto pede regulamento especifico para concessão de títulos honoríficos a atletas o mesmo deve 
ser aplicado aos demais, como presidentes de federação, cabendo ao Conselho Diretor propor tal 
documento. Corrobora ainda o entendimento de que as disposições estatutárias concernentes a 
concessão de títulos honoríficos deve ser atualizada. O Sr. Igor Ribeiro diz entender que o máximo 
que o Conselho Diretor pode fazer é apontar ressalvas à Assembleia Geral, para que esta delibere 
sobre a aprovação final. Anota ainda que possui o entendimento de que não compete ao Conselho 
Diretor analisar individualmente as propostas de concessão de títulos honoríficos apresentadas pelas 
Federações Estaduais. O Sr. Ricardo Abalém diz que entende que a avaliação individual da 
concessão pode não ter sido feita até aqui, mas que é o momento de mudar isso e propor regras 
para a avaliação da concessão no futuro. O Sr. Igor Ribeiro indica que o ponto do Sr. Ricardo Abalém 
é válido e que podem encaminhar uma proposta de documento com regras bem definidas de como 
analisar os pedidos de concessão e, no que tange a análise da presente data, encaminhá-las com as 
devidas ressalvas. O Sr. Carlos Rios diz que o COB possui um documento com regras de concessão 
para títulos honoríficos e que poderiam tomá-lo como base, para estruturar bem a proposta da CBV. 
Após discussão de qual seria o melhor momento para apresentação das regras, todos entram em 
acordo que será elaborado um documento pelo Conselho Diretor, o qual os presidentes das 27 
federações estaduais poderão dar sua contribuição e que, posteriormente, será encaminhado ao 
Presidente Walter Pitombo Laranjeiras para avaliação e aprovação. Concordam ainda que será dado 
conhecimento à Assembleia Geral que o Conselho Diretor está propondo a elaboração do referido 
documento. Após, dando prosseguimento, o Sr. Igor Ribeiro, coloca em votação o encaminhamento 
a AGO de todos os nomes, com as devidas ressalvas, e da apresentação da proposta de criação de 
regulamento para avaliação de concessão de títulos honoríficos pelo Conselho Diretor, ao que foi 
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aprovado por unanimidade. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais 
quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Walter Pitombo Laranjeiras, agradeceu a presença e a 
colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada 
pelos membros presentes do Conselho Diretor e pelo Presidente da sessão e da Confederação 
Brasileira de Voleibol. 
 
 
 
 
Walter Pitombo Laranjeiras          Tatiana Vieira Rodrigues 
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Radamés Lattari Filho 
Vice-Presidente  
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6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 21 de junho de 2021, 16:40:02

Ata da Reunião do Conselho Diretor da CBV - 25 05 2021 pdf
Código do documento 967f59a7-003a-44c6-8378-cd41ddf7c8e9

Assinaturas
Walter Pitombo Larangeiras
rossanalaranjeira@hotmail.com
Assinou
Radamés Lattari Filho
radameslattari@volei.org.br
Assinou
Igor Fernandes Ribeiro Dantas
ribeirodantas@uol.com.br
Assinou
Ricardo Abalem
abalem@uol.com.br
Assinou
Carlos Antonio Rios
carlos.rios@volei.org.br
Assinou
José Edaurdo Amancio da Mota
madrugada1@uol.com.br
Assinou
Bernard Rajzman
brajzman@terra.com.br
Assinou
Gilmário Ricarte Batista
cajagr@gmail.com
Assinou
Tatiana Vieira Rodrigues
tatianavoleipiaui@gmail.com
Assinou
CARLOS ANTONIO RIOS
carlos.rios@volei.org.br
Assinou
José Edaurdo Amancio da Mota
madrugada1@uol.com.br
Assinou

Eventos do documento
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