
 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE VOLEIBOL 

 

Aos 08 dias do mês de julho de 2020, às 10:00 horas, 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 30/06/2020. 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, Sr. Emanuel Rego - Presidente 

da Comissão de Atletas de Vôlei de Praia, Sr. Raphael Oliveira - Presidente da Comissão de Atletas 

de Vôlei de Quadra, Sr. João Petrolitano G. de Assis - Representante do Norte, Sr. Celso Luiz 

Assumpção - Representante do Nordeste, Sr. Nicanor Lopes dos Reis Filho - Representante do 

Centro-Oeste, Sr. Carlos Reinaldo Pereira Souto - Representante do Sudeste, Sr. Dante Klaser - 

Representante do Sul, Sr. Walgren Tadeu Faraco Picanço - Representante das Federações, Sr. 

Roberto Fernandes Barbosa - Representante das Federações e, como convidados, o Diretor 

Executivo da CBV, Sr. Radamés Lattari Filho e a Gerente Administrativa Financeira da CBV, Sra. 

Luciana Oliveira. Registrou-se a ausência do representante do Esporte Clube Pinheiros e do 

representante do Minas Tênis Clube. Aberta a sessão, o Presidente, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras, 

agradeceu a presença de todos e fez a leitura da ordem do dia, constante da pauta: 1) Analisar e 

aprovar a contratação da empresa de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis para os 

exercícios a se encerrar em 31 de dezembro 2020 e 2021; 2) Assuntos Gerais. Dando início aos 

trabalhos, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, Gerente Administrativa Financeira, que 

explicou que a PKF AUDITORES INDEPENDENTES RIO DE JANEIRO foi a empresa que 

apresentou a proposta de menor valor, destacando que a referida empresa prestou o serviço de 

auditoria independente das demonstrações contábeis para a CBV nos últimos 3 anos. Logo após, 

reforçou que a empresa desenvolverá o serviço com a atuação de gerente e sócio em campo, 

proporcionando maior confiança no serviço realizado. Em seguida, apresentou a proposta de serviços 

da empresa PKF AUDITORES INDEPENDENTES RIO DE JANEIRO para os Conselheiros, 

destacando que a vigência do contrato será de junho de 2020 até junho de 2022, com o pagamento 

a ser realizado em 22 parcelas, ressaltando que nos anos anteriores os valores pagos foram maiores 

do que os apresentados na proposta comercial para os próximos 2 anos. Ato contínuo, o Sr. Emanuel 

Rego questionou qual era o período de guarda dos documentos auditados, sendo esclarecido pela 

Sra. Luciana Oliveira que os documentos da entidade são arquivados por prazo indeterminado, 

destacando que a CBV possui uma empresa responsável pela guarda de documentos, de modo que 

não seja necessário descartá-los e, caso seja preciso, podem ser consultados. Após isso, o 

Presidente colocou em votação a contratação da empresa de Auditoria Independente das 

Demonstrações Contábeis para os exercícios a se encerrar em 31 de dezembro 2020 e 2021, sendo 

aprovada por unanimidade pelos presentes. Seguindo a ordem do dia, entrando em assuntos gerais, 

o Sr. João Petrolitano questionou sobre o envio do calendário de reuniões deste Conselho, sendo 

esclarecido pelo Sr. Radamés Lattari que em razão da pandemia, as datas previstas precisaram 

sofrer modificações, reforçando que será criado um novo calendário a ser encaminhado a todos com 

a antecedência necessária. Em seguida, o Sr. Emanuel Rego parabenizou as federações pela 

atuação nas eleições das comissões de atletas e pediu que fosse verificada a possibilidade de a 

participação e a votação dos atletas na assembleia eleitoral ser realizada de forma virtual, visto que 

o calendário de competições estará mais compacto devido à pandemia, fazendo com que os atletas 

fiquem mais tempo empenhados na preparação, o que dificultaria a participação presencial destes 

na AGO eleitoral. Logo após, o Sr. Nicanor Lopes pediu que fosse esclarecido o status dos contratos 
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de patrocínio da CBV, sendo esclarecido pelo Sr. Radamés Lattari que em relação ao Banco do Brasil 

o aditivo contratual já está em fase final de negociação e quanto a Gol, a Mikasa e a Asics as 

negociações ainda estão em andamento, devendo demorar um pouco mais. Ato contínuo, o Sr. 

Nicanor Lopes questionou se há alguma proposta de calendário de vôlei de praia, sendo explicado 

pelo Sr. Radamés Lattari que foram realizadas reuniões com as comissões de vôlei de praia, que 

elaboraram um calendário tentativa, com a previsão de retorno das competições de praia no mês de 

setembro, em locais a serem definidos de acordo com a situação da pandemia e condições de 

realização sem causar riscos à saúde dos atletas e demais envolvidos no evento. Em seguida, o Sr. 

Celso Assunção solicitou que seja incluído na proposta de renovação do contrato do Banco do Brasil 

a previsão de verba destinada exclusivamente para a realização dos CBS tanto de praia quanto de 

quadra. Após isso, foi solicitado pelo Sr. João Petrolitano que para as próximas reuniões, não conste 

na pauta o item de assuntos gerais, por entender que são levantados debates não pertinentes a 

competência deste Conselho, os quais devem ser tratados extra pauta, sendo apoiado pelo Sr. Carlos 

Reinaldo Souto. Por fim, o Presidente destacou a importância da união dos envolvidos no voleibol 

brasileiro para que o trabalho da CBV seja realizado com excelência. 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D4Sign e2d094b4-9586-45bb-a62e-0b957fcc91f6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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09 Jul 2020, 11:59:40
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(177.206.234.241.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 34608) - Documento de identificação informado: 038.394.944-00
- DATE_ATOM: 2020-07-09T12:33:27-03:00

09 Jul 2020, 12:35:34
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