
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE VOLEIBOL 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de abril 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 31 

de março 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. 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, a Diretora Executiva da CBV, Sra. Adriana Behar, a Gerente 

Administrativa Financeira da CBV, Sra. Luciana Oliveira, o Especialista em Planejamento Financeiro, 

Sr. André Costa, o Analista em Controle Interno da CBV, Sr. Pedro Roma e o Ouvidor da CBV, Sr. 

Wilson Vespasiano Junior. Registrou-se a ausência do Sr. Carlos Reinaldo Pereira Souto - 

Representante do Sudeste e do Sr. Roberto Fernandes Barbosa - Representante das Federações e 

do Sr. Sergio Dutra Santos - Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Quadra. 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, apresentou a Sra. Adriana Behar como nova Diretora Executiva da CBV, 

que agradeceu o convite para assumir o cargo, afirmando sentir-se honrada em assumir a função. 

Ato contínuo, o Sr. Radamés Lattari iniciou a condução da reunião, fazendo a leitura da ordem do 

dia, constante da pauta: a) Apresentação do Balanço e parecer do Conselho Fiscal; b) Dar 

conhecimento do Relatório do Presidente relativo às atividades administrativas da entidade no 

exercício de 2020; c) Apreciação das alterações da Política de Contratação de Bens, Serviços e 

Materiais; d) Avaliação do relatório da Ouvidoria 2020; e) Assuntos Gerais. Dando início aos 

trabalhos, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, que apresentou o relatório da auditoria 

externa e o parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2020, destacando que o parecer da 

auditoria foi emitido sem ressalvas e as informações financeiras aprovados na sua integralidade com 

votos de louvor pelo Conselho Fiscal. Logo após, apresentou as despesas realizadas, o balanço 

patrimonial da CBV, comparando as contas do ano de 2019 com 2020. Ato contínuo, apresentou o 

resultado de 2020, detalhando as receitas ordinárias e bruta, bem como as despesas operacionais e 

administrativas, com o resultado líquido do exercício, destacando que houve um superávit. Após, 

apresentou a retrospectiva de despesas, receitas, resultado e índices de liquidez dos últimos 5 

exercícios. Em seguida, o Sr. Carlos Rocha questionou acera da diferença das provisões de 

despesas de 2020 em relação a 2019, sendo esclarecido pela Sr. Luciana Oliveira houve essa 

redução pois em 2019 o montante de previsão registrado no balanço não aconteceu em 2020, sendo 

toda quitada em 2019, em razão de não terem competições, principalmente de vôlei de quadra, não 

havendo provisão de premiação, direito de imagem de atletas e contratação de comissões técnicas. 

Após isso, todos demonstraram estar satisfeitos com as informações e esclarecimentos 

apresentados. Dando seguimento, o Sr. Radamés Lattari informou que foi encaminhado a todos os 

membros o Relatório do Presidente relativo às atividades administrativas da entidade no exercício de 

2020, questionando se havia alguma dúvida acerca do documento enviado, tendo todos os presentes 

relatarem estar satisfeitos com as informações contidas no documento. Seguindo a ordem do dia, foi 

passada a palavra ao Sr. Pedro Roma, que apresentou as alterações da Política de Contratação de 
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Bens, Serviços e Materiais, tendo todos os presentes informado concordarem com as modificações 

apresentadas, que serão posteriormente aprovadas em Assembleia Geral. Ato contínuo, o Sr. 

Radamés Lattari apresentou ao Conselho o Ouvidor da CBV, Sr. Wilson Vespasiano, destacando a 

sua atuação totalmente independente e elogiou o trabalho desenvolvido. Após isso, o Sr. Wilson 

Vespasiano deu as boas-vindas à Sra. Adriana Behar, agradeceu a todos a confiança depositada e 

o acolhimento recebido. Em seguida, apresentou o relatório de ouvidoria, explicando o funcionamento 

da ouvidoria, detalhando os números relativos as manifestações recebidas, com o fluxo mensal das 

demandas e destacou que todas as manifestações recebidas são respondidas, sem exceção. Logo 

depois, concluiu que a independência da auditoria é fundamental para o desenvolvimento do trabalho, 

tendo como papel colaborar para o melhor entendimento tanto do público externo quanto interno. Ato 

contínuo, o Sr. Celso Assumpção questionou como ter acesso ao canal da ouvidoria, sendo 

esclarecido pelo Sr. Wilson Vespasiano que se dá através do site da CBV. Em seguida, o Sr. 

Radamés Lattari agradeceu a participação de todos, destacando que foi um ano muito difícil para a 

entidade, clubes, atletas, federações e que se não fosse a dedicação das diretorias dos clubes, 

comissões de atletas, atletas, presidentes de federação e funcionários da CBV, não teria sido possível 

enfrentar tudo isso, reforçando que tem recebido muitos elogios de outras Confederações por 

conseguir manter dentro do possível o calendário em andamento, sem que os atletas percam seu 

ganho, os clubes possam cumprir suas obrigações com os patrocinadores e os atletas continuarem 

a jogar. Após isso, o Sr. Carlos Rocha parabenizou a Sra. Adriana Behar pelo cargo de Diretora 

Executiva, destacando que o Minas Tênis Clube tem grande admiração pelo seu trabalho e 

parabenizou também a equipe de Marketing da CBV pelo trabalho desenvolvido nas finais da 

Superliga 2020/2021 no CDV – Saquarema, destacando que o ótimo retorno que obtiveram da mídia 

e patrocinadores. Depois disso, agradeceu também ao Sr. Radamés Lattari e a todos os presentes 

pelo belo trabalho realizado e entregue na competição, apesar das dificuldades apresentadas pela 

pandemia. Ato contínuo, foi passada a palavra ao Sr. Nicanor Lopes, que registrou seus votos de 

sucesso à Sra. Adriana Behar no desempenho da função de Diretora Executiva da CBV, reforçando 

estar disponível para contribuir no que for necessário. Logo após, parabenizou o Sr. Wilson 

Vespasiano pelo trabalho delicado e necessário realizado, que nos aproxima do nosso público e 

clientes, e parabenizou toda a Diretoria da CBV pela sabedoria na condução das atividades da 

entidade durante esse período de pandemia, que enfrentou tantos obstáculos, apresentando uma 

atuação extremamente positiva, que serviu de exemplo às demais Confederações. 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, destacando a ajuda recebida e a tranquilidade vivida 

pela CBV, reforçando esperar que permaneça dessa maneira e 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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