
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE VOLEIBOL 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2021, às 15:00 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 03 

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

participar os seguintes membros do Conselho de Administração da CBV, Sr. Radamés Lattari - 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. Tomás Tavares Perdigão 

Mendes - Representante do Sudeste, o Sr. Jandrey Vicentin - Representante do Sul, o Sr. Dante 

Klaser - Representante das Federações, o Sr. Handel Jose Martins Soares - Representante das 

Federações e, como convidados, a Diretora Executiva da CBV, Sra. Adriana Behar, o Gerente 

Jurídico da CBV, Sr. Thiago Grigorovski, o Assessor de Marketing e Comunicação, Sr. Claudio 

Thompson, a Gerente de Marketing da CBV, Sra. Flavia Cattapan e o Gerente de Planejamento 

estratégico e Governança da CBV, Sr. Rodrigo Barbosa. 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 Presidente agradeceu a presença de todos e deu as boas-vindas aos novos membros. 

Logo após, passou a palavra para o Sr. Radamés Lattari para condução da reunião, que explicou o 

contexto da renovação do contrato do Banco do Brasil e fez a leitura da ordem do dia, constante da 

pauta: a) Analisar e deliberar acerca da aprovação da celebração de contrato de patrocínio entre a 

Confederação Brasileira de Voleibol e o Banco do Brasil para o período de 2021 a 2025, renovando-

se a parceria. Ato contínuo, o Sr. Tomás Mendes suscitou questão de ordem, informando que recebeu 

a íntegra do contrato apenas na noite anterior, razão pela qual não houve tempo hábil de analisá-lo 

de forma devida para votar pela sua aprovação, além disso, solicitou que fosse votado pelos demais 

membros sobre a continuidade dessa reunião, visto que não foi respeitada a competência desse 

Conselho para aprovação do contrato previamente a sua assinatura, de modo que com o adiamento 

todos os membros tenham tempo suficiente para analisá-lo detalhadamente. Após isso, o Sr. 

Radamés Lattari, informou que juntamente com o edital foi encaminhado o extrato do contrato, com 

as alterações em relação ao anterior, de modo que os membros pudessem ter conhecimento dos 

principais pontos e explicou que devido ao curto prazo concedido pelo Banco do Brasil para 

assinatura do contrato, de apenas 2 dias, não foi possível convocar este Conselho previamente. Em 

seguida, colocou em votação a solicitação do Sr. Tomás Mendes sobre a continuidade desta reunião, 

tendo os demais membros votado pelo prosseguimento da pauta do dia. Ato contínuo, o Sr. Dante 

Klaser informou que precisaria se ausentar da reunião, solicitando que fosse consignado seu voto a 

favor da aprovação do contrato. Dando seguimento, foi aberta a discussão sobre eventuais dúvidas 

acerca do contrato, tendo o Sr. Tomás Mendes questionado se há neste contrato algum valor 

vinculado a lei de incentivo, o que foi negado pelo Sr. Radamés Lattari. Em seguida, questionou se, 

em caso de cassação da certificação do artigo 18 e 18-A, haveria a suspensão do pagamento, sendo 

respondido pelo Sr. Radamés Lattari que sim, ficando o contrato suspenso até a regularização da 

situação. Logo depois, questionou sobre as contrapartidas contidas no contrato com relação a Copa 

Brasil, Super Copa, Superliga B, pois não há previsão de apoio para essas competições, sendo 

explicado pelo Sr. Radamés Lattari que o dinheiro recebido pelo Banco do Brasil faz parte de um 

pacote de ações, dentro do qual a CBV direciona a quantia relativa a cada competição. Após isso, o 

Sr. Tomás Mendes destacou que a Superliga B pode ser alvo de outros investimentos, que agreguem 
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a competição, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari que no contrato do Banco do Brasil esse 

ponto não foi atendido, mas que nada impede que a CBV busque outros patrocinadores para a 

competição. Ato contínuo, o Sr. Sergio Dutra informou que precisaria se ausentar da reunião, 

solicitando que fosse consignada a sua abstenção em relação a aprovação do contrato do Banco do 

Brasil. Dando seguimento, o Sr. Jandrey Vicentin questionou se há alguma verba destinada para os 

CBS no contrato, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari que a CBV fará a alocação desse 

investimento livremente, não havendo uma verba específica para essa finalidade. Logo após, 

questionou se há verbas carimbadas ou se toda a verba é recurso livre, sendo explicado pelo Sr. 

Radamés Lattari que no extrato consta todos os valores, que são de destinação livre, destacando 

apenas aqueles que são referentes à premiação de atletas, que somente são recebidos se houver 

pódio. Depois disso, questionou se o valor de premiação foi impactado pelos resultados nas 

Olimpíadas, sendo esclarecido pelo Sr. Radamés Lattari que sim, pois sem o pódio não há o 

recebimento do valor de bônus, que é repassado aos atletas. Em seguida, questionou se esse valor 

de bônus consta como receita no orçamento da CBV, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari que 

não, pois o valor é pago apenas se houver pódio e destinado aos atletas. Ato contínuo, o Sr. Carlos 

Arruda primeiramente parabenizou pela medalha obtida no vôlei de quadra feminino, depois pontuou 

sobre o valor de bônus a ser recebido, visto que se não houve medalha em todas as modalidades, 

então esse valor será impactado. Após, demonstrou sua preocupação com a possibilidade do Banco 

do Brasil poder encerrar o contrato no mês de agosto de cada ano. Logo depois, sugeriu maior 

número de campeonatos sub-17, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari que a obrigatoriedade 

contida no contrato não impede que se realizem outras etapas além das previstas, podendo, inclusive, 

buscar outros patrocinadores para tal. Em seguida, questionou sobre os valores a serem investidos 

no VivaVôlei e no vôlei de praia, explicando que se há a possibilidade de rescisão desse contrato a 

cada ano, demonstrando sua preocupação sobre o planejamento do valor a ser investido. Ato 

contínuo, o Sr. Tomás Mendes questionou sobre os núcleos VivaVôlei e escolinhas de vôlei de praia 

que são mencionados no contrato, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari que estas são as 

escolinhas montadas nas etapas do CBVP, com as ativações realizadas. Após isso, o Sr. Jandrey 

Vicentin destacou que o Estatuto da CBV atual muito foi modificado pelas exigências do Banco do 

Brasil, destacando inclusive a criação desse Conselho, sendo esclarecido pelo Sr. Radamés Lattari 

que a criação do Conselho de Administração não foi uma exigência do Banco do Brasil e sim do 

próprio Presidente da CBV, explicando que o Comitê de Apoio ao Conselho Diretor é que foi criado 

por uma obrigatoriedade do Banco do Brasil, mas que sua atuação é consultiva à Diretoria da 

entidade, reforçando a pluralidade da sua composição por atletas, clubes, jornalistas e outras partes 

envolvidas na modalidade. Depois, demonstrou sua preocupação com a assinatura do contrato sem 

respeitar o estatuto da entidade, mencionando o artigo 44, alínea “i”, sendo esclarecido pelo Sr. 

Thiago Grigorosvki que não houve violação ao estatuto, estando prevista a possibilidade de 

assinatura do contrato sob condição suspensiva (ad referendum) para posterior aprovação do 

Conselho de Administração, conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 47, reforçando, ainda, 

que apesar do artigo mencionado prever a convocação da reunião do Conselho de Administração 

para aprovar ou não o contrato em até 45 dias, a Presidência o fez em prazo bastante inferior, 

demonstrando seu compromisso e sua preocupação em cumprir exatamente o disposto no estatuto 

da entidade. Após isso, questionou o que ocorreria caso este Conselho não aprove a contratação, 

sendo explicado pelo Sr. Thiago Grigorovski que, como disposto no artigo mencionado, o contrato 

perderá seus efeitos, destacando, ainda, que o Banco do Brasil estava ciente sobre a necessidade 

de submeter a aprovação do contrato a este Conselho. Ato contínuo, questionou se o contrato foi 

recebido por e-mail e se poderia ter acesso a comprovação da data de recebimento deste para 

justificar a impossibilidade de convocação deste Conselho antes da assinatura do contrato, sendo 

informado pelo Sr. Radamés Lattari que o contrato foi recebido por e-mail, ao final do dia 30/07/2021, 

o qual será encaminhado para comprovar a informação. Logo depois, o Sr. Tomás Mendes destacou 
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a importância de encaminhar a cópia integral do contrato juntamente com a convocação para a 

Reunião do Conselho, de modo que todos tenham a possibilidade de analisar de forma mais profunda 

o documento e que, caso o contrato possua cláusula de confidencialidade, a CBV deverá encaminhar 

aos membros um Termo de Confidencialidade e, somente após a assinatura, o membro poderá ter 

acesso a íntegra do documento. Após esclarecer todas as dúvidas, o Sr. Radamés Lattari colocou a 

pauta em votação, tendo o Sr. Handel Jose Martins Soares votado a favor da aprovação do contrato, 

o Sr. João Petrolitano G. de Assis votou a favor da aprovação do contrato, o Sr. Celso Luiz 

Assumpção votou a favor da aprovação do contrato, o Sr. Jandrey Vicentin se absteve de votar, o Sr. 

Nicanor Lopes dos Reis Filho votou a favor da aprovação do contrato, o Sr. Tomás Tavares Perdigão 

Mendes se absteve de votar, o Sr. Carlos Renato Martins Arruda se absteve de votar, o 

Representante legal do Minas Tênis Clube se absteve de votar, o Representante legal do Esporte 

Clube Pinheiros se absteve de votar e solicitou o envio da íntegra do contrato de patrocínio para 

análise e o Sr. Radamés Lattari votou a favor da aprovação do contrato e reforçou que, caso seja do 

interesse dos membros receber a íntegra do contrato, basta encaminhar solicitação à CBV para 

disponibilização. Encerrada a votação, o Presidente registrou a aprovação do contrato com seis votos 

a favor. Em seguida, o Sr. Celso Assumpção destacou ser fundamental que os membros deste 

Conselho tenham pleno conhecimento das suas atribuições, sendo uma delas a de ter acesso ao 

documento, quando solicitado. Depois disso, o Sr. Carlos Arruda esclareceu que sua abstenção de 

voto não foi por uma questão política, mas por estar representando mais de 300 atletas de vôlei de 

praia, razão pela qual se vê em uma posição bastante delicada. Ato contínuo, o Sr. Celso Assumpção 

informou entender a fundamentação dada pelos representantes de clubes para abstenção dos votos, 

porém quanto aos outros que se abstiveram, orientou que quando encaminharem solicitações à CBV, 

que esta também se abstenha de atender. Logo após, o Sr. Carlos Arruda afirmou não ser cabível o 

comentário feito pelo Sr. Celso Assumpção, destacando que com esse pensamento ele não está 

preparado para ser Presidente de Federação. 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, encerrando 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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