EDITAL DE CONVOCAÇÃO - COMITÊ DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR – CACD DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV
Na forma do Estatuto da CBV e do Regimento Interno do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor,
ambos em vigor, o Membro deste Comitê, Emanuel Rego, convida os Senhores membros do
Comitê de Apoio ao Conselho Diretor e Diretoria Geral da CBV, para Reunião Ordinária, a se
realizar no dia 07 de março de 2017, às 11:00 h (onze horas), em 1ª convocação, com a presença
da totalidade de seus membros e, não havendo quórum para a sua instalação, às 11:30h (onze
horas e trinta minutos) em 2ª e última convocação, com a presença do quórum mínimo
estabelecido no Regimento Interno do referido Comitê, na filial da CBV, situada na Av. Salvador
Allende 6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B, Riocentro, CEP: 22783-127, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Transmissões Superliga Via Web – custos, resultado inicial, projeto ampliação
2017/2018, comparação com o Vôlei de Praia;
2. Formação de Técnicos – Quadra e Praia, calendário de cursos, estatística de alunos,
objetivo anual, produção de conteúdo;
3. Proposta de Calendário Anual – reuniões das comissões de clubes, atletas, árbitros,
médica e comitê de Apoio.
4. Proposta Desafio na Superliga – custos, opinião dos atletas, clubes, árbitros e
dirigentes;
5. Programa Pós Carreira – situação e operação em conjunto com a empresa LHH;
6. Ligas Independentes – posição da CBV sobre possibilidades das Ligas e relação com a
Associação de Clubes sobre o assunto;
7. Ranking dos Atletas na Superliga – redação do texto vence neste ano, participação da
Comissão de Atletas no processo;
8. Fair Play Financeiro – Atualização, processos, acompanhamento;
9. Assuntos Gerais.
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