
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE VOLEIBOL 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2021, às 10:30 horas, em primeira convocação, por 

meio eletrônico, através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, foi instalada a reunião do 

Conselho de Administração da CBV, conforme a convocação por correio eletrônico enviada em 15 

de fevereiro de 2021. Foram convidados pelo Presidente da CBV, Sr.  Walter Pitombo Laranjeiras, a 

participar os seguintes membros do Conselho de Administração da CBV, Sr. Neuri Barbieri – Vice-

presidente da CBV, o Representante legal do Esporte Clube Pinheiros, o Representante legal Minas 

Tênis Clube, o Sr. Carlos Arruda - Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Praia, o Sr. Sergio 

Dutra Santos - Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Quadra, o Sr. João Petrolitano G. de 

Assis - Representante do Norte, o Sr. Celso Luiz Assumpção - Representante do Nordeste, o Sr. 

Nicanor Lopes dos Reis Filho - Representante do Centro-Oeste, o Sr. Carlos Reinaldo Pereira Souto 

- Representante do Sudeste, o Sr. Dante Klaser - Representante do Sul, o Sr. Walgren Tadeu Faraco 

Picanço - Representante das Federações, o Sr. Roberto Fernandes Barbosa - Representante das 

Federações e, como convidados, o Diretor Executivo da CBV, Sr. Radamés Lattari, a Gerente 

Administrativa Financeira da CBV, Sra. Luciana Oliveira e o Especialista de Gestão Orçamentária, 

Sr. André Costa. Registrou-se a ausência do Sr. Carlos Reinaldo Pereira Souto - Representante do 

Sudeste e do Sr. Neuri Barbieri – Vice-presidente da CBV. Foi informado que o Sr. Claudio Rodolfo 

Schmidt, Diretor Adjunto de Voleibol Adulto, representará o Esporte Clube Pinheiros e o Sr. Carlos 

Antônio da Rocha Azevedo, Diretor Geral de Esportes, representará o Minas Tênis Clube. Em 

seguida, o Sr. Radamés Lattari informou aos presentes que este seria seu último dia na função de 

Diretor Executivo da CBV, agradecendo a todos pelo trabalho desenvolvido e apoio recebido no 

desempenho de suas atividades. Em seguida, deu as boas-vindas aos novos representantes das 

Comissões de Atletas de Vôlei de Praia e Quadra, Sr. Carlos Arruda e Sr. Sergio Dutra Santos, 

respectivamente. Logo após, informou que a partir do dia 01/03/2021 a Sra. Adriana Behar passará 

a ocupar o cargo de Diretora Executiva da CBV. Ato contínuo, fez a leitura da ordem do dia, constante 

da pauta: a) Aprovação da planilha orçamentária 2021 com a previsão da destinação dos recursos. 

Dando início aos trabalhos, foi passada a palavra ao Sr. André Costa, que iniciou a apresentação do 

orçamento para o ano de 2021, explicando que a estruturação e elaboração do orçamento foi 

realizada com o objetivo de ser transparente e compreensivo. Logo após, destacou que o processo 

de elaboração do orçamento foi realizado em 5 etapas: 1) identificação dos eventos que serão 

realizados em 2021; 2) adequação dos templates e revisão das instruções orçamentárias; 3) 

elaboração do orçamento; 4) revisão do orçamento; 5) validação do orçamento pela alta 

administração. Dando prosseguimento, apresentou a visão geral da previsão das receitas em relação 

às despesas, com o resultado orçado. Ato seguinte, apresentou o orçado anualizado das receitas, 

despesas e o resultado. Após isso, apresentou a distribuição das receitas previstas. Em seguida, 

detalhou a previsão das despesas por competição a ser realizada em 2021. Logo depois, apresentou 

a demonstrativo de resultado do exercício previsto. Seguindo a ordem do dia, apresentou a previsão 

da destinação dos recursos de patrocínio do Banco do Brasil, destacando que os valores informados 

são apenas para a receita prevista até o término do contrato atual, que vencerá no mês de junho. 

Depois disso, o Sr. Carlos Rocha questionou se havendo uma nova mudança de data de realização 

dos jogos olímpicos, os valores previstos para pagamento de premiação serão realocados, sendo 

esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira que o valor da premiação já foi definido e aprovado, tendo sido 

realizada a reserva de caixa para cumprir essa obrigação, destacando que havendo o cancelamento 

dos jogos olímpicos, consequentemente, não haverá o pagamento da premiação, diminuindo a 

receita e a despesa, na mesma proporção. Ato contínuo, o Sr. Carlos Arruda esclareceu que por ser 

a primeira reunião a qual participa e não dispor de um conhecimento mais técnico sobre o tema, não 

se sente confortável para votar sobre a aprovação ou não do orçamento, sendo acompanhado pelo 
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Sr. Sergio Dutra. Em seguida, o Sr. Radamés Lattari informou que tanto ele quanto os demais 

membros da CBV se colocam à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem, 

realizando as devidas explicações para auxiliá-los na avaliação dos documentos. Logo após, o Sr. 

Carlos Arruda solicitou que os documentos apresentados fossem encaminhados por e-mail, de modo 

que pudesse analisar os dados de forma mais detalhada, sendo acompanhado pelo Sr. Carlos Rocha, 

que destacou a necessidade de que nas próximas reuniões os documentos a serem analisados e 

aprovados sejam enviados com alguns dias de antecedência, de modo que os membros deste 

Conselho estejam aptos a realizar os devidos questionamentos e avaliação dos dados. Ato contínuo, 

o Sr. Claudio Schmidt sugeriu que para as próximas reuniões fosse apresentado um comparativo do 

orçamento do ano de 2020 com o de 2021, buscando facilitar o entendimento dos números 

apresentados pelos membros deste Conselho. Como todas as dúvidas foram esclarecidas, foi 

colocada em votação a aprovação do orçamento para o ano de 2021. O Sr. Claudio Schmidt, 

representante do Esporte Clube Pinheiros, votou pela aprovação, o Sr. Carlos Rocha, representante 

do Minas Tênis Clube, votou pela aprovação, o Sr. Sergio Dutra, Presidente da Comissão de Atletas 

de Vôlei de Quadra, optou pela abstenção, o Sr. Carlos Arruda, Presidente da Comissão de Atletas 

de Vôlei de Praia, optou pela abstenção, Sr. João Petrolitano G. de Assis, Representante do Norte, 

votou pela aprovação, Sr. Celso Luiz Assumpção, Representante do Nordeste, votou pela aprovação, 

Sr. Nicanor Lopes dos Reis Filho, Representante do Centro-Oeste,  votou pela aprovação, Sr. Dante 

Klaser, Representante do Sul, votou pela aprovação, Sr. Walgren Tadeu Faraco Picanço, 

Representante das Federações, votou pela aprovação e o Sr. Roberto Fernandes Barbosa, 

Representante das Federações, votou pela aprovação, sendo declarado aprovado o orçamento de 

2021 e previsão da destinação dos recursos por 8 votos a favor e 2 abstenções. Por fim, o Sr. 

Radamés Lattari convidou o Sr. Carlos Arruda e o Sr. Sergio Dutra a comparecerem à CBV para 

conversarem com a Sra. Luciana Oliveira sobre as informações financeiras da entidade, de modo 

que possam ter melhor entendimento sobre o assunto e se sintam aptos a votar sobre o tema nas 

próximas reuniões. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais 

quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos, 

encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada eletronicamente pelos 

membros presentes do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Voleibol. 
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