
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro 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 29 de novembro de 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, o Gerente 

de Planejamento estratégico e Governança, Sr. Rodrigo Barbosa e a Especialista em 

Governança e Planejamento estratégico, Sra. Thamiris Iack. Registrou-se a ausência do Dr. 

Kennedy Davidson Pinaud Calheiros e do Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz, sendo o Sr. Pedro 

Augusto Oliveira da Silva foi nomeado Presidente desta sessão. Dando início aos trabalhos, o 

Sr. Pedro Augusto Oliveira agradeceu a presença de todos e fez a leitura do edital de 

convocação com a seguinte ordem do dia: a) Análise dos Balancetes referentes aos meses de 

agosto a outubro de 2021; b) Apresentação sobre a elaboração do orçamento 2022; c) Análise 

e parecer sobre o orçamento de 2022. Ato contínuo, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira questionou 

sobre a reunião realizada sobre os processos da CBV, conforme solicitado na última reunião, 

sendo informado pela Sra. Thamiris Iack que esta reunião foi realizada com a participação do 

Presidente deste Conselho, Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros, o Sr. Marcello Quirino 

Costa da Silva, o advogado do Presidente e a assessoria jurídica da CBV, na qual foram dados 

todos os devidos esclarecimentos, resultando na recomendação dada por este Conselho, 

conforme consta na ata da última reunião. Depois disso, informou que o relatório de processos 

da CBV está sendo elaborado e será encaminhado a este Conselho para análise, tão logo for 

finalizado. Depois disso, o Sr. Marcello Quirino explicou que em razão do parcelamento do 

processo administrativo, o Presidente havia solicitado essa reunião com a assessoria jurídica 

da CBV, convidando o advogado de sua confiança para prestar um esclarecimento externo 

sobre o assunto, destacando acreditar que a reunião fosse contar com todos os membros deste 

Conselho, mas informou que foi realizada de forma virtual, mais para esclarecimento dos fatos, 

de modo que se pudessem dar as devidas recomendações, para que esta Confederação não 

seja novamente surpreendida com um passivo como esse. Após os esclarecimentos realizados, 

todos demonstraram estar satisfeitos com as informações apresentadas. Seguindo a ordem do 
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dia, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, que iniciou a apresentação do orçamento de 

2022, destacando que esse documento foi construído de forma conservadora e responsável, 

reforçando que o orçamento não é estático, pois diversas variáveis podem interferir, entretanto 

o compromisso é de cumprir o mais próximo possível do que foi previsto. Em seguida, informou 

como se deu a elaboração do orçamento de 2022, explicando que o primeiro passo é a 

identificação dos eventos que serão realizados em 2022, 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 seguinte, a Sra. Luciana Oliveira informou 

que 2022 será um ano muito desafiador, destacando que toda despesa somente poderá ser 

realizada conforme prevista no orçamento, caso não haja a entrada de novas receitas não 

previstas. Ato contínuo, informou que há a previsão de um superávit de R$ 344.132,00 em 

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

de buscar reduzir ainda mais os custos orçados, visando um resultado ainda mais positivo ao 

final do exercício. Após isso, passou a palavra ao Sr. André Costa, que 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 a uma competição 

específica. Depois disso, o Sr. Marcello Quirino elogiou a apresentação sempre muito precisa 

e didática, questionando se houve algum planejamento para aumento de receita nos períodos 

de maior déficit, sendo esclarecido pelo Sr. André Costa que no orçamento só constam as 

receitas já confirmadas em contratos de patrocínio vigente, mas que há em andamento outras 

negociações, que poderão diminuir esse déficit. Logo depois, a Sra. Luciana Oliveira enfatizou 

que a área de Novos Negócios está atuando fortemente para buscar novas receitas, por 

entender ser esta a única maneira de se obter um desenvolvimento sustentável da CBV, pois 

com as receitas atuais não é possível realizar uma série de investimentos, que impactam 

diretamente nos resultados da modalidade. Após isso, esclareceu que há uma reserva de caixa, 

de modo que no caso de não entrarem novas receitas, nos meses de déficit seja possível arcar 

com todas as obrigações assumidas, destacando o trabalho do financeiro de tratar cada 

despesa com responsabilidade, havendo um controle muito forte de todas as despesas para 

que nenhuma seja muito discrepante do que foi orçado, sendo possível obter o resultado dentro 

do previsto. Em seguida, o Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva questionou sobre as despesas 

de transferências internacionais e a questão da variação cambial, sendo explicado pela Sra. 

Luciana Oliveira que a taxa de câmbio é padronizada na elaboração do orçamento, de acordo 

com a previsão para o ano, de modo que quando a despesa é efetivamente realizada, essa 

variação cambial pode representar ou não uma economia, destacando que toda despesa 
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relacionada a transferência internacional consta no orçamento como despesa financeira, assim 

como a destinação de 30% dessas despesas que será distribuída entre as Federações 

estaduais e as Comissões de Atletas de Praia e Quadra. Logo depois, o Sr. Marcello Quirino 

destacou a dificuldade de planejar e elaborar um orçamento, mas que a maior dificuldade se 

encontra em executar esse orçamento, destacando a austeridade e maturidade na gestão para 

conseguir executar o orçamento como foi orçado e reforçando a responsabilidade deste 

Conselho em realizar o acompanhamento desse cumprimento, sempre de forma bastante 

vigilante, por isso se faz muito necessária a participação de todos, de modo a evitar que 

momentos difíceis como o já vividos não voltem a se repetir. Em seguida, o Sr. Paulo Sérgio 

de Oliveira questionou sobre a questão do aumento das receitas, pontuando sobre a 

necessidade de atacar a venda de materiais esportivos e venda de ingressos, solicitando 

informações sobre as ações que estão sendo feitas em relação a esses pontos, sendo 

informado pela Sra. Luciana Oliveira que nos principais eventos já está sendo considerada 

alguma receita de bilheteria, mas que essa variação depende da situação da pandemia de 

COVID-19 e informou que providenciará a reunião com o Diretor de Novos Negócios da CBV 

com este Conselho para apresentar os projetos da entidade. Após isso, questionou sobre os 

valores destinados para a área fim e os que se referem a área meio, sendo apresentado pelo 

Sr. André Costa e esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira que de certa forma, todas as despesas 

realizadas pela CBV, de alguma forma acabam por impactar no resultado fim, que é a entrega 

de competições. Ato seguinte, todos os membros demonstraram estar satisfeitos com as 

informações apresentadas, aprovando o orçamento apresentado e emitindo o seu parecer 

sobre o documento. Seguindo a ordem do dia, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, 

que apresentou as demonstrações financeiras até outubro de 2021, traçando um comparativo 

em relação ao mesmo período do ano anterior. Após isso, apresentou a DRE do resultado do 

exercício, fazendo um comparativo com os últimos 5 exercícios, relembrando que não houve o 

aumento das despesas em 2021, apenas o diferimento das despesas de 2020, que foram 

realizadas em 2021, destacando que o mesmo ocorrerá no próximo ano com o adiamento de 

algumas competições que não foram possíveis de realizar em 2021. Em seguida, apresentou 

o resultado acumulado até dezembro dos últimos 5 exercícios com o resultado projetado de 

2021. Logo depois, apresentou a retrospectiva da disponibilidade de caixa, liquidez corrente, 

liquidez imediata e liquidez geral dos últimos 5 exercícios. Após isso, o Sr. Marcello Quirino 

solicitou que fossem detalhadas as outras despesas não operacionais, as quais foram 

devidamente esclarecidas pela Sra. Luciana Oliveira. Em seguida, todos os presentes 

demonstram estar satisfeitos com as informações apresentadas, aprovando os balancetes. 

Logo depois, o Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva agradeceu a confiança depositada para 

conduzir esta reunião, informando estar muito honrado e elogiou os colaboradores da CBV 

presentes na reunião, explicando que a cada reunião percebe que todos ficam bem à vontade 
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para realizar os devidos questionamentos, principalmente pela forma que a equipe trata este 

Conselho e busca apresentar todos os números, a fim de que tenham poder de decidir e orientar 

a alta administração para a execução do orçamento, destacando estar muito feliz com o que 

viu e ouviu nesta reunião e desejou sucesso à administração. Ato contínuo, o Sr. Marcello 

Quirino agradeceu a atuação de todos os colaboradores da CBV envolvidos nesta reunião, bem 

como o Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva pela condução desta reunião de forma bem leve e 

objetiva, informando estarem todos muito satisfeitos e agradecendo a disponibilidade de todos 

em comparecer as reuniões deste Conselho, que são sempre muito construtivas, pois o 

aprendizado é permanente e contínuo para todos. Por fim, a Sra. Luciana Oliveira agradeceu a 

colaboração e a confiança depositada no trabalho realizado, reforçando a fala do Sr. Marcello 

Quirino de que o aprendizado é mútuo e de grande importância para a condução do trabalho, 

desejando que esta parceria siga cada vez mais fortalecida em prol do objetivo comum, que é 

o voleibol. Como todos os assuntos inerentes à ordem do dia foram apreciados, o Sr. Pedro 

Augusto Oliveira da Silva agradeceu a presença e colaboração de todos e encerrou a Reunião 

do Conselho Fiscal, às 12:50h, 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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