
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE VOLEIBOL 

 

Aos 14 (catorze) dias do mês de dezembro de 2021, às 10:30 horas, em segunda 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 07 

de dezembro 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, a Sra. Luciana 

Oliveira, o Sr. André Costa, o Sr. Pedro Roma, o Sr. Rodrigo Barbosa e a Sra. Thamiris Iack. Foi 

informado que o Sr. Claudio Rodolfo Schmidt, representará o Esporte Clube Pinheiros e o Sr. 

Fernando Mauro Zefferino, representará o Minas Tênis Clube. Em seguida, o Presidente agradeceu 

a presença de todos e passou a palavra para o Sr. Radamés Lattari para condução da reunião, que 

fez a leitura da ordem do dia, constante da pauta: a) Analisar e aprovar a contratação da empresa de 

Auditoria para certificar o cumprimento da POLÍTICA DE CONTRAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E 

MATERIAIS referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023; b) Aprovação da planilha orçamentária 

2022 com a previsão da destinação dos recursos; c) Gestão Estratégica CBV. Dando início aos 

trabalhos, foi passada a palavra ao Sr. Pedro Roma, que explicou como ocorreu o processo de 

cotação para contratação da empresa de auditoria, sempre de forma independente e autônoma e, 

visando obter melhores condições de preço, as cotações foram realizadas para o período de 3 anos 

de prestação de serviço, sendo apresentado o custo da contratação apresentado por cada uma das 

5 empresas interessadas em prestar o serviço, destacando que o valor final obtido foi inferior ao valor 

orçado inicialmente, que era o mesmo pago na contratação do serviço para o ano de 2020, sem 

considerar reajustes, visando justamente reduzir o valor e buscando propostas mais competitivas. 

Aberta a discussão, o Sr. Jandrey Vicentin questionou qual das empresas já prestou serviço para a 

CBV e qual foi a última empresa contratada para prestar os serviços, sendo esclarecido pelo Sr. 

Pedro Roma que a BKR - Lopes, Machado Auditores foi a empresa que prestou o serviço de auditoria 

para o exercício de 2020; a PKF já prestou serviços similares à CBV anteriormente e atualmente 

realiza o serviço de auditoria contábil; a RSM prestou o serviço de auditoria de compras para os 

exercícios de 2017, 2018 e 2019; a Grant Thornton já prestou serviços à CBV anteriormente também; 

e a Mapah nunca prestou serviços à entidade. Logo depois, o Sr. Jandrey Vicentin questionou se os 

valores apresentados eram referentes ao total do serviço por 3 anos ou anual, sendo esclarecido pelo 

Sr. Pedro Roma que era o valor total da contratação, pelos 3 anos de prestação de serviços. Após 

esclarecidas as dúvidas, iniciou-se a votação, tendo o Esporte Clube Pinheiros votado na BKR - 

Lopes, Machado Auditores, o Minas Tênis Clube votado na BKR - Lopes, Machado Auditores, o 

Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Praia votado na BKR - Lopes, Machado Auditores, o 

Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Quadra votado na BKR - Lopes, Machado Auditores, 

o Representante do Sudeste votado na BKR - Lopes, Machado Auditores, o Representante do 

Centro-Oeste votado na BKR - Lopes, Machado Auditores, o Representante do Sul votado na BKR - 

Lopes, Machado Auditores, o Representante do Nordeste votado na BKR - Lopes, Machado 

Auditores, o Representante do Norte votado na BKR - Lopes, Machado Auditores,  o Representante 

das Federações, Sr. Dante Klaser votado na BKR - Lopes, Machado Auditores, o Representante das 
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Federações, Sr. Handel José Martins Soares votado na BKR - Lopes, Machado Auditores e o Vice- 

Presidente da CBV votado na BKR - Lopes, Machado Auditores, sendo a proposta apresenta pela 

empresa BKR - Lopes, Machado Auditores aprovada por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, a 

Sra. Luciana Oliveira explicou como foi realizada a elaboração do orçamento de 2022, explicando 

que o primeiro passo é a identificação dos eventos que serão realizados em 2022, o segundo passo 

é a adequação dos templates e revisão das instruções orçamentárias, para então seguir para o 

terceiro passo, que é a elaboração do orçamento, após isso, é realizada a revisão do orçamento e, 

por fim, a validação do orçamento pela alta administração. Ato contínuo, apresentou o parecer do 

Conselho Fiscal, aprovando o orçamento apresentado para o ano de 2022. Após isso, apresentou a 

visão geral das receitas e despesas, informando que há a previsão de um superávit de R$ 344.132,00 

em 2022 e enfatizando que há o esforço de todos em garantir o cumprimento do orçamento, além de 

buscar reduzir ainda mais os custos orçados e captar novas receitas, visando um resultado ainda 

mais positivo ao final do exercício. Após isso, apresentou a DRE orçada para 2022 mês a mês. Logo 

depois, apresentou o gráfico das receitas e despesas orçadas ao longo de 2022, com o resultado 

acumulado de cada mês. Em seguida, apresentou a disponibilidade das receitas previstas para 2022 

e as despesas, detalhadas por competição, bem como as despesas operacionais e administrativas 

não vinculadas diretamente a uma competição. Ato contínuo, apresentou a previsão da destinação 

dos recursos de patrocínio do Banco do Brasil para 2022, detalhando o valor alocado para cada área 

e por evento. Logo depois da apresentação, o Sr. João Petrolitano teceu elogios ao trabalho realizado 

e as informações prestadas, demonstrando sua total confiança na atual gestão. Após isso, o Sr. 

Radamés Lattari destacou que pela primeira vez foi possível apresentar e aprovar o orçamento antes 

do início do ano, elogiando o trabalho realizado pela atual gestão, bem como os esforços do financeiro 

e de todos os funcionários da CBV para viabilizar isso. Ato seguinte, o Sr. Tomás Mendes pontuou 

que alguns pontos poderiam ser mais bem detalhados para facilitar o entendimento de todos e 

questionou sobre as despesas com Federações nacionais, sendo explicado pela Sra. Luciana 

Oliveira que é composta por ajuda de custo, contribuições e palestras, seminários, treinamentos e 

transporte aéreo, tendo o Sr. Radamés Lattari esclarecido que deveria realizar a correção da 

nomenclatura de Federações nacionais para Federações estaduais para evitar dúvidas. Em seguida, 

o Sr. Tomás Mendes questionou sobre as bolas e uniformes, se este valor é repassado em material, 

o que foi confirmado pela Sra. Luciana Oliveira, explicando que esse valor aparece tanto na receita 

por haver previsão de valor em contrato e na despesa, pelas entregas a serem feitas. Logo depois o 

Sr. Tomás Mendes questionou sobre o patrocínio da Asics, sendo informado pela Sra. Luciana 

Oliveira que para o próximo ano o patrocínio não foi renovado e que estão sendo avaliadas novas 

propostas. Ato contínuo, questionou sobre o valor gerado por transmissão web, se é via YouTube ou 

pela NSports, sendo explicado pela Sra. Luciana Oliveira que é referente a streaming em geral, não 

especificamente do YouTube. Após isso, o Sr. Tomás Mendes destacou estar satisfeito com os 

valores orçados para Supercopa e Copa Brasil, visto que estão compatíveis com a realidade e no 

orçamento anterior os valores estavam bem discrepantes, questionando sobre os valores orçados 

para o Interclubes, se é somente para contemplar o envio das bolas, sendo explicado pelo Sr. André 

Costa que nessa linha tem incluído o custo com o envio das bolas, bem como de passagens e 

hospedagens para os representantes da CBV participarem do evento. Ato contínuo, o Sr. Tomás 

Mendes pediu que fosse mais bem detalhada a nomenclatura dos eventos, em relação a quadra e 

praia, de modo que sejam evidenciadas as despesas relacionadas a cada um, o que foi devidamente 

esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira. Em seguida, o Sr. Tomás Mendes pediu que fossem 

detalhadas as despesas relacionadas à Presidência, Vice-presidência e Diretoria Executiva, tendo a 

Sra. Luciana Oliveira informado que para a Vice-presidência foi orçado o total de R$ 563.060,00, 

composto por assistência médica e alimentar no valor de R$ 80.665,00, despesas com veículos no 

valor de R$ 5.400,00, hospedagem no valor R$ 23.451,00, pró-labore incluídos os encargos no valor 

de R$ 396.077,00, refeição no valor de R$ 17.485,00, transporte aéreo internacional no valor de R$ 
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6.824,00, transporte aéreo nacional no valor de R$ 28.800,00, transporte terrestre no valor de R$ 

758,00 e veículo e combustível no valor de R$ 3.600,00, após isso, apresentou os valores referentes 

à Presidência, sendo R$ 180.000,00 de ajuda de custo às Federações, assistência médica e 

alimentar no valor de R$ 260.145,00, condomínio do edifício garagem no valor de R$ 3.600,00, 

correios no valor de R$ 1.800,00, férias e encargos de funcionários vinculados à Presidência no valor 

de R$ 13.986,00, hospedagem no valor de R$ 74.592,00, INSS sobre a folha no valor de R$ 

19.665,00, material de escritório no valor de R$ 1.200,00, PIS sobre a folha no valor de R$ 771,00, 

custo total do pró-labore no valor de R$ 396.077,00, refeições e lanches no valor de R$ 19.200,00, 

salários de funcionários vinculados à Presidência no valor de R$ 63.408,00, transporte aéreo nacional 

no valor R$ 9.600,00, transporte terrestre R$ 3.600,00, vale transporte de funcionários vinculados à 

Presidência no valor de R$ 237,00, 13º salário de funcionários vinculados à Presidência no valor de 

R$ 5.892,00, perfazendo o total de R$ 1.053.773,00 e, depois, informou os valores relativos à 

Diretoria Executiva, sendo o custo com 13º salário no valor de R$ 50.477,00, assistência alimentar 

no valor de R$ 24.208,00, assistência médica no valor de R$ 44.521,00, férias no valor de R$ 

63.252,00, FGTS no valor de R$ 52.854,00, assessoria de gestão do negócio no valor de R$ 

445.104,00, hospedagem no valor de R$ 15.181,00, INSS no valor R$ 168.473,00, PIS no valor de 

R$ 6.607,00, refeições e lanches no valor de R$ 7.834,00, salário no valor de R$ 546.949,00, 

transporte aéreo internacional no valor de R$ 13.594,00, transporte aéreo nacional no valor de R$ 

9.600,00, transporte terrestre no valor R$ 5.677,00, totalizando as despesas em R$ 1.454.330,00. 

Logo depois, o Sr. Tomás Mendes falou sobre a diferença entre o custo total do CBVP OPEN e o 

valor que é destinado à competição pelos recursos do patrocínio do Banco do Brasil, informando que 

foram encaminhados cadernos de encargos às Federações para realizarem etapas do referido 

evento, questionando se em caso de aprovação desses cadernos de encargos, como ficaria a 

questão da destinação dos recursos do Banco do Brasil, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira 

que se no decorrer do exercício, na execução orçamentária, sejam obtidas novas parcerias para 

realização das etapas do CBVP OPEN, esse valor previamente destinado à competição pode ser 

alocado para realização de outras despesas, destacando que este orçamento não é estático, apenas 

uma previsão. Após isso, o Sr. Carlos Arruda elogiou os esforços realizados pela CBV nesse ano de 

pandemia e por tudo que foi feito no vôlei de praia, destacando que com a chegada do Sr. Guilherme 

Marques boas conversas estão sendo realizadas para melhorar a modalidade. Em seguida, o Sr. 

Carlos Arruda criticou o fato de as despesas com as áreas administrativas/estratégicas de marketing, 

projetos especiais, comunicação, diretoria de superliga, relações institucionais, que totalizam 

aproximadamente R$ 10.000.000,00, serem muito próximas das despesas com áreas técnicas de 

seleções de quadra, competições de quadra e CDV, que totalizam R$ 9.380.000,00, destacando 

entender a importância de todas as unidades da CBV, mas enfatizou a relevância do investimento 

nas áreas técnicas para obtenção de medalhas. Após isso, o Sr. Carlos Arruda demonstrou sua 

preocupação em relação ao baixo valor de resultado orçado para 2022, visto que o valor total do de 

receita é R$ 108.620.610,00 e despesas de R$ 108.276.478,00, gerando o resultado de R$ 

344.132,00. Ato contínuo, o Sr. Jandrey Vicentin sugeriu alterar a nomenclatura das rubricas que 

envolvem as Federações, separando o que é repasse para realização de eventos e o que é ajuda de 

custo mensal, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira cada linha de despesa, bem como os 

critérios técnicos para classificação dessas despesas, informando que para fins de auditoria, certas 

nomenclaturas são padronizadas, por isso neste caso não é possível alterar, mas são utilizadas as 

notas explicativas para facilitar a interpretação dos valores constantes em cada linha. Após isso, o 

Sr. Carlos Arruda agradeceu o envio antecipado das informações para serem analisadas pelos 

membros, parabenizou o envio e aprovação do orçamento antes do início da sua execução e 

questionou se os valores de repasse às comissões de atletas estão inseridos no orçamento, sendo 

explicado pelo Sr. André Costa que estão orçadas em despesa, com uma previsão de R$ 200.000,00 

para cada uma das comissões e também para as Federações, estando orçadas dentro da conta 

D4Sign 2ee292be-abcb-412c-ac3e-010650d1d8c2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



sintética de despesas operacionais/outros custos. Logo depois, o Sr. Tomás Mendes questionou se 

essa despesa será paga com os valores arrecadados nessa janela de transferência, sendo explicado 

pela Sra. Luciana Oliveira que em relação as transferências internacionais, no orçamento de 2021 já 

foi contemplada essa destinação, mas a janela de transferência começa em outubro de 2021 e 

termina em maio de 2022, sendo paga somente após o fechamento dessa janela, esclarecendo que 

no ano de 2022 haverá o repasse do valor orçado em 2021 e executado em 2022, e o valor que está 

orçado para 2022 somente será executado após o término da janela de transferências, sendo, 

portanto, executada em 2023. Em seguida, o Sr. Jandrey Vicentin questionou sobre as despesas 

orçadas relacionadas à UCV e ao IVV, sendo todas as despesas devidamente detalhadas pelo Sr. 

André Costa e explicado pela Sra. Luciana Oliveira que as despesas dos centros VivaVôlei Banco do 

Brasil serão arcadas pela CBV, não havendo repasse desses valores ao IVV. Após isso, o Sr. Claudio 

Schmidt agradeceu o envio antecipado dos documentos para análise, bem como elogiou a 

transparência nas apresentações realizadas e pediu que fossem separadas no orçamento as 

despesas relativas aos eventos de praia e da quadra, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira 

que do total de R$ 66.581.041,00 destinado aos eventos, o valor de R$ 26.275.350,00 é referente à 

praia e o valor de R$ 40.305.691,00 é relativo à quadra. Ato contínuo, foi colocada em votação a 

aprovação da planilha orçamentária 2022 e a previsão da destinação dos recursos do Banco do 

Brasil, tendo o Esporte Clube Pinheiros votado pela aprovação, o Minas Tênis Clube votado pela 

aprovação, em confiança ao parecer emitido pela Conselho Fiscal, e solicitou que a documentação 

referente ao orçamento fosse enviada de forma completa e discriminada referente a cada rubrica, 

bem como com mais tempo para análise, o Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Praia 

votado pela reprovação, o Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Quadra votado pela 

reprovação, o Representante do Sudeste votado pela reprovação, o Representante do Sul votado 

pela aprovação, deixando seu elogio a atuação da Sra. Luciana Oliveira, juntamente com sua equipe, 

que desde 2016 comanda esse processo de recuperação da CBV, destacando seu merecimento em 

receber bônus de performance pelo trabalho desenvolvido, o Representante do Centro-Oeste votado 

pela aprovação, o Representante do Nordeste votado pela aprovação, o Representante do Norte 

votado pela aprovação,  o Representante das Federações Sr. Dante Klaser votado pela aprovação, 

o Representante das Federações Sr. Handel José Martins Soares votado pela aprovação e o Vice-

presidente da CBV votado pela aprovação, sendo, portanto, considerada aprovada por nove votos a 

pela aprovação contra três votos pela reprovação. Seguindo a ordem do dia, a Sra. Adriana Behar 

apresentou a gestão estratégica da CBV, destacando o objetivo de aplicar padrões efetivos de 

gestão, governança, conformidade, transparência e gestão de riscos, posicionando a CBV como 

modelo de gestão pautada na ética, transparência, conformidade e inclusão. Após isso, falou sobre 

a missão de liderar o processo de desenvolvimento e promoção do ecossistema do voleibol brasileiro 

e representar a modalidade com excelência em eventos nacionais e internacionais; a visão de ser 

referência mundial em gestão desportiva, com ênfase em resultados esportivos, geração de 

negócios, atração/retenção de fãs e desenvolvimento do voleibol; e os valores de excelência, 

integridade, pertencimento, resiliência e diversidade. Ato contínuo, apresentou os pilares estratégicos 

da CBV, voltados para o resultado esportivo no vôlei de praia e de quadra nas categorias adulto e de 

base; imagem pautada na ética, transparência e conformidade; resultado comercial com 

patrocinadores, competições, parcerias e CDV; gestão, governança, conformidade, transparência e 

gestão de riscos; responsabilidade social e ambiental, educação e diversidade com projetos sociais 

de pesquisa e educação e parcerias. Logo depois, apresentou a alocação orçamentária para 2022, 

com base nos pilares estratégicos da CBV, detalhando o percentual destinado a cada um deles. Após 

isso, o Sr. Claudio Schmidt questionou se haverá o sistema de desafio em todos os jogos da Superliga 

do próximo ano, sendo explicado pela Sra. Adriana Behar que há um projeto em andamento para 

obtenção desses aparelhos, que o grande desafio enfrentado hoje é em relação ao processo de 

importação, mas que está aguardando os trâmites para obtenção do sistema completo para ser 
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utilizado na Superliga, destacando está sendo feito todo o possível para acelerar esse processo, 

porém algumas questões independem da CBV. Em seguida, o Sr. Claudio Schmidt questionou sobre 

a destinação dos pisos azul e amarelo, sendo informado pela Sra. Adriana Behar que estão sendo 

oferecidos aos clubes e Federações, mas que não serão utilizados na Superliga, apenas em outras 

competições nacionais, como os jogos da juventude. 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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- IP: 177.142.54.241 (b18e36f1.virtua.com.br porta: 35478) - Documento de identificação informado:
427.147.377-49 - DATE_ATOM: 2022-01-26T09:22:23-03:00

26 Jan 2022, 11:02:46
DANTE KLASER Assinou (b83ec7be-e069-4770-9e3c-f13ab4fb1092) - Email: dantefcv@hotmail.com - IP:
143.255.98.111 (143.255.98.111 porta: 36118) - Documento de identificação informado: 144.242.070-72 -
DATE_ATOM: 2022-01-26T11:02:46-03:00

26 Jan 2022, 18:43:19
WALTER PITOMBO LARANGEIRAS Assinou - Email: rossanalaranjeira@hotmail.com - IP: 187.68.221.35
(187-68-221-35.3g.claro.net.br porta: 46104) - Geolocalização: -9.658927450866098 -35.69863070102493 -
Documento de identificação informado: 003.589.324-91 - DATE_ATOM: 2022-01-26T18:43:19-03:00

26 Jan 2022, 23:28:18
TOMAS TAVARES PERDIGÃO MENDES Assinou - Email: tomas.mendes@fmvolei.org.br - IP: 186.213.101.185
(186.213.101.185.static.host.gvt.net.br porta: 1496) - Documento de identificação informado: 066.560.836-50 -
DATE_ATOM: 2022-01-26T23:28:18-03:00

https://www.google.com.br/maps/search/-9.658927450866098 -35.69863070102493
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27 Jan 2022, 07:39:24
SÉRGIO DUTRA DOS SANTOS Assinou - Email: sergioescadinha@hotmail.com - IP: 168.121.65.221
(m7telecom.net.br porta: 46448) - Documento de identificação informado: 263.064.218-66 - DATE_ATOM:
2022-01-27T07:39:24-03:00

27 Jan 2022, 15:37:32
NICANOR LOPES DOS REIS FILHO Assinou - Email: voleimt@hotmail.com - IP: 201.25.85.31
(201-25-85-31.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 39638) - Geolocalização: -15.585435668002264
-56.09952829182076 - Documento de identificação informado: 415.894.081-87 - DATE_ATOM:
2022-01-27T15:37:32-03:00

27 Jan 2022, 16:28:16
JANDREY VICENTIN Assinou - Email: Jandrey@voleiparana.com.br - IP: 191.177.183.60 (bfb1b73c.virtua.com.br
porta: 36692) - Geolocalização: -25.4473642 -49.2362088 - Documento de identificação informado:
034.280.009-43 - DATE_ATOM: 2022-01-27T16:28:16-03:00

27 Jan 2022, 21:26:56
HANDEL JOSÉ MARTINS SOARES Assinou - Email: voleigoias@gmail.com - IP: 177.158.6.100
(177.158.6.100.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 57812) - Documento de identificação informado: 013.851.271-04 -
DATE_ATOM: 2022-01-27T21:26:56-03:00

28 Jan 2022, 08:12:52
FERNANDO MAURO ZEFFERINO Assinou - Email: fernandozefferino@hotmail.com - IP: 177.209.65.144
(177-209-65-144.user3p.veloxzone.com.br porta: 12488) - Geolocalização: -19.9322361 -43.9464843 - Documento
de identificação informado: 278.410.066-91 - DATE_ATOM: 2022-01-28T08:12:52-03:00

28 Jan 2022, 11:13:57
JOÃO PETROLITANO GONÇALVES DE ASSIS Assinou - Email: petrolitano@gmail.com - IP: 187.181.13.22
(bbb50d16.virtua.com.br porta: 26372) - Geolocalização: -9.957793875741796 -67.83287857257473 - Documento
de identificação informado: 037.104.832-04 - DATE_ATOM: 2022-01-28T11:13:57-03:00

Hash do documento original
(SHA256):07a3a86161993b2adeeab5d326b11fc390dbb2a6950e3680d3a60a6cbfd23af2
(SHA512):e81d3aa6630d07a378ac7d7c6fbe172389ce9832220e17c19c811c97bade5b1670e930b72568c7625e4f7bca5dfc1ba04f8ddd8a47213eeea17d40e76d173d75

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-15.585435668002264 -56.09952829182076
https://www.google.com.br/maps/search/-15.585435668002264 -56.09952829182076
https://www.google.com.br/maps/search/-25.4473642 -49.2362088
https://www.google.com.br/maps/search/-19.9322361 -43.9464843
https://www.google.com.br/maps/search/-9.957793875741796 -67.83287857257473
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