
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano 2021, às 11:00 horas, em segunda 

convocação, foi instalada a Reunião do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de 

Voleibol, através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, conforme Edital de 

Convocação enviado por correio eletrônico em 17/03/2021, atendendo ao convite do 

Presidente deste Conselho, Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros. Foram convidados a 

participar da reunião os demais membros do Conselho Fiscal, Sr. Pedro Augusto Oliveira da 

Silva, Sr. Marcello Quirino Costa da Silva, Sr. Paulo Sérgio de Oliveira, Sr. Marcello Arion 

Lassen Cordeiro e o Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz e representando a CBV, a Gerente 

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

Sr. André Costa e a Especialista em Governança e Planejamento Interno, Sra. Thamiris Iack. 

Aberta a sessão, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros agradeceu a presença de todos. 

Logo após, deu as boas-vindas a nova CEO da CBV, Sra. Adriana Behar, reforçando estarem 

à disposição para auxiliar no desenvolvimento da entidade, garantindo total empenho nas 

atribuições destes conselheiros e explicou sobre a atuação deste Conselho nos últimos anos. 

Ato contínuo, a Sra. Adriana Behar agradeceu a recepção e destacou que considera de 

extrema relevância a atuação deste Conselho, afirmando fará o possível para estar sempre 

presente nas reuniões para auxiliar os conselheiros no que for necessário. Em seguida, 

passou a palavra a Sra. Thamiris Iack, que fez a leitura do edital de convocação com a 

seguinte ordem do dia: a) Análise e parecer do Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Financeiras do exercício findo em 31/12/2020. Dando início aos trabalhos, foi passada a 

palavra a Sra. Luciana Oliveira, que apresentou o resultado de 2020, destacando que em 

relação as receitas, a diferença apresentada comparada ao orçado se dá pelo diferimento de 

parte da receita de patrocínios, premiações, convênios e bilheterias, em razão dos eventos 

não realizados devido à pandemia. Após isso, apresentou o comparativo entre o real e o 

orçado para o ano de 2020. Ato contínuo, apresentou a retrospectiva de resultados dos 

últimos 5 exercícios, detalhando a classificação das receitas obtidas e das despesas do 

mesmo período, explicando a classificação das despesas realizadas em 2020. Em seguida, 

apresentou a retrospectiva dos resultados dos últimos 5 anos e da disponibilidade de 

recursos da CBV e dos convênios, além do índice de liquidez corrente, imediata e geral dos 

últimos 5 anos. Logo após, realizou o detalhamento da DRE de 2020 e apresentou o balanço 

patrimonial, com as devidas notas explicativas. Após realizadas as devidas explicações sobre 

as informações financeiras apresentadas, todos se demonstraram satisfeitos com os números 
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apresentados, aprovando por unanimidade o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Financeiras do exercício findo em 31/12/2020. Em seguida, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud 

Calheiros solicitou que fosse apresentado um parecer sobre a possibilidade de glosa no 

contrato do Banco do Brasil em razão das competições que não foram realizadas devido à 

pandemia. Logo após, a Sra. Luciana Oliveira explicou que apesar de não terem sido 

realizadas algumas competições previstas para o ano de 2020, o Banco do Brasil efetuou os 

respectivos pagamentos, ficando a CBV obrigada a realizar as devidas entregas até o fim da 

vigência do contrato atual, que é em 30 de junho de 2021. Ato contínuo, o Dr. Kennedy 

Davidson Pinaud Calheiros orientou que fosse verificada a possibilidade de negociar a 

prorrogação da vigência do referido contrato, de modo que se tenha tempo hábil para realizar 

as competições pendentes, sem comprometer os valores recebidos e de uma eventual 

renovação contratual. Após isso, a Sra. Adriana Behar concordou com os apontamentos 

feitos pelo Presidente deste Conselho, reforçando que buscará os devidos embasamentos 

para negociar essas questões com o Banco do Brasil e garantir uma solução favorável a 

ambas as partes. Em seguida, o Sr. Marcello Quirino deu as boas-vindas a Sra. Adriana 

Behar, desejando boa sorte na sua função de CEO da CBV e elogiou o trabalho desenvolvido 

pelo financeiro da CBV durante as dificuldades apresentadas ao longo de 2020. Ato contínuo, 

o Sr. Pedro Augusto também deu as boas-vindas a Sra. Adriana Behar e parabenizou a Sra. 

Luciana Oliveira pelo trabalho apresentado. Logo após, o Sr. Paulo Sérgio, deu as boas-

vindas a Sra. Adriana Behar, reforçando que este Conselho estará sempre à disposição para 

contribuir com o desenvolvimento da CBV e parabenizou o trabalho realizado pela CBV. Por 

fim, como todos os assuntos inerentes à ordem do dia foram apreciados e ninguém mais 

quisesse fazer uso da palavra, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros agradeceu a 

presença e colaboração de todos, parabenizando o Sr. Radamés Lattari pelo trabalho 

realizado à frente da CBV, juntamente com os demais colaboradores, e encerrou a Reunião 

do Conselho Fiscal, cuja ata foi lavrada por mim, Lívia Wanderley Provenzano, analista 

jurídica, que assino abaixo, lida, achada conforme e assinada digitalmente pelos membros do 

Conselho Fiscal presentes na reunião. 
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