
 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

 
 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, em primeira convocação, por 
meio eletrônico, através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, foi instalada a reunião do 
Conselho de Administração da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (“CBV”), conforme a 
convocação por correio eletrônico enviada em 14 de março de 2022. Foram convidados pelo 
Presidente do Conselho de Administração e da CBV, Sr.  Walter Pitombo Laranjeiras, os seguintes 
membros do Conselho de Administração da CBV: Sr. Radamés Lattari – Vice-Presidente da CBV, o 
Sr. Claudio Rodolfo Schmidt, Diretor Adjunto de Voleibol Adulto, Representante legal do Esporte 
Clube Pinheiros (SP), o Sr. Carlos Antônio da Rocha Azevedo, Diretor Geral de Esportes,  
Representante legal do Minas Tênis Clube (MG), o Sr. Carlos Renato Martins 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 (Acre) - Representante da Região Norte, o 
Sr. Celso Luiz Assumpção (PE) - Representante da Região Nordeste, o Sr. Nicanor Lopes dos Reis 
Filho (MT) - Representante da Região Centro-Oeste, o Sr. Tomás Tavares Perdigão Mendes (MG) - 
Representante da Região Sudeste, o Sr. Jandrey Vicentin (PR) - Representante da Região Sul, o Sr. 
Dante Klaser (SC) - Representante das Federações, o Sr. Handel Jose Martins Soares (GO) - 
Representante das Federações e, como convidados, a Diretora Executiva da CBV, Sra. Adriana 
Behar, a Gerente Administrativa Financeira da CBV, Sra. Luciana Oliveira, a Especialista em 
Governança e Planejamento Interno, Sra. Thamiris Iack, o Sr. Thiago Grigorovski, Gerente 
Jurídico/Controle Interno e o Sr. André Costa, Especialista em Gestão Orçamentária. Com a presença 
de todos os membros do Conselho de Administração, o Presidente, Sr. Walter Laranjeiras, deu início 
aos trabalhos, passando a palavra ao Sr. Radamés Lattari, que fez a leitura integral do Edital de 
Convocação do Conselho de Administração da CBV, publicado em 14 de março de 2022, com a 
seguinte ordem do dia: a) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do 
exercício findo em 31/12/2021 e parecer do Conselho Fiscal; e b) Dar conhecimento do Relatório do 
Presidente relativo às atividades administrativas da entidade no exercício de 2021. Após a leitura do 
edital de convocação, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, que realizou apresentação dos 
resultados referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em comparação com o 
resultado referente ao exercício anterior (2020), em especial, a descrição de receitas ordinárias, as 
despesas operacionais e administrativas, o superávit observado, resultado líquido do exercício, e 
outras rubricas da Demonstração do Resultado do Exercício (“DRE”). Em seguida, a Sra. Luciana 
apresentou retrospectiva, comparando as rubricas entre os resultados de 2017 e 2021. Ato contínuo, 
foi apresentado o Parecer da Auditoria Independente sobre o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras da CBV referentes ao exercício de 2021, emitido sem ressalvas, sendo realizada a leitura 
do trecho “Opinião dos Auditores”. Ato contínuo, a Sra. Luciana realizou a leitura do Parecer do 
Conselho Fiscal da CBV, que, após minucioso exame da documentação, aprovou por unanimidade 
– e com voto de louvor – os resultados apresentados referentes ao exercício de 2021. Finalizada a 
apresentação, o Sr. Radamés Lattari, comunicou que a apresentação será a mesma utilizada na 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de março de 2022, em Saquarema, e em caso de 
dúvidas, a Sra. Luciana permanecerá à disposição para prestar os esclarecimentos necessários, até 
a data da Assembleia. Em seguida, passou a palavra à Sra. Thamiris, que apresentou o Relatório do 
Presidente, contendo as atividades e ações empregadas pela CBV em prol da consecução de suas 
finalidades, e a demonstração de quadro histórico de resultados esportivos obtidos, além de 
informações relacionadas às competições organizadas pela CBV, ações referentes ao Viva Vôlei, e 
com patrocinadores. O Sr. Radamés, ressaltou que os relatórios passarão a ser enviados 
digitalmente, e não mais em formato de livros físicos. O Sr. Celso Assumpção questionou se o 



 

 

Relatório de Atividades, recebido pelos membros do Conselho de Administração, poderia ser 
divulgado a terceiros, tendo sido respondido pelo Sr. Radamés Lattari que o relatório poderá ser 
compartilhado após a realização da Assembleia Geral. O Sr. Carlos Azevedo solicitou a verificação 
de possível ajuste na Nota Explicativa n° 26, que consta como provisão de contingência o valor de 
R$ 607.000,00 (seiscentos e sete mil reais), enquanto no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, 
há a repetição dos valores do ano de 2020. Prosseguindo, o Sr. Carlos Azevedo informou que em 
relação ao DRE, no item “Receita de Patrocínio”, consta o valor total, sem ser especificado o valor 
do patrocínio do Banco do Brasil, que foi renovado até 2024. 
A Sra. Luciana informou que realizará a verificação da Nota Explicativa n° 26, e informou que sobre 
as receitas de patrocínio, não há especificação do valor recebido de cada patrocinador, e sim, a 
natureza da conta. Dando prosseguimento, o Sr. Radamés Lattari reiterou que todos os membros do 
Conselho de Administração podem entrar em contato com a Sra. Luciana Oliviera até a data da 
Assembleia Geral para esclarecer eventuais dúvidas ou apresentar questionamentos, devolvendo a 
palavra ao Presidente Walter Laranjeiras, que congratulou a Sra. Adriana Behar pelo excelente 
trabalho que vem desenvolvendo, ao Sr. Carlos pela observação feita ao longo da apresentação, 
agradecendo também ao Professor Jandrey pela contribuição para a realização dos Campeonatos 
Brasileiros de Seleções (CBSs), como foi externado por alguns presidentes de Federações, em 
especial, da Região Nordeste. Por fim, novamente agradecendo a presença de todos, o Sr. Walter 
Laranjeiras, disse que após ter sido acometido pela Covid-19 e se recuperado, aguarda o encontro 
com todos os membros do Conselho de Administração de forma presencial na próxima Assembleia 
Geral, para juntos, proporcionarem mais uma demonstração da unidade do voleibol brasileiro. Com 
todos os temas da ordem do dia devidamente apreciados, o Presidente declarou encerrada a reunião, 
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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