
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. 

 

 

Aos 14 (catorze) dias do mês de janeiro do ano 2022, 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 08 de janeiro de 2022, 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 Analista de Contabilidade, Sr. Guilherme Nascimento e a Especialista 

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

Sr. Marcello Arion Lassen Cordeiro e do Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz. Dando início aos 

trabalhos, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros agradeceu a presença de todos e fez a 

leitura do edital de convocação com a seguinte ordem do dia: a) Assuntos Administrativos ao 

Conselho Fiscal. Ato contínuo, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros informou que a 

Prefeitura de Itapema/SC solicitou a análise e parecer por este Conselho sobre a aplicação dos 

recursos do objeto do Termo de Fomento nº 003/2021 referente ao Projeto World Tour 4 Star 

e CBVP Open 4ª Etapa em Itapema/SC. Após isso, destacou que anteriormente já havia sido 

discutido por este Conselho sobre a possibilidade de se debruçarem sobre esses projetos de 

grandes eventos realizados pela CBV, visando evitar problemas como os que ocorreram após 

a realização da Liga das Nações na Arena da Baixada. Logo depois, destacou a importância 

dessa análise de prestação de contas de grandes eventos realizados pela CBV, dando um 

parecer independente deste Conselho, de modo a dar maior segurança e transparência à 

entidade, além de possibilitar a sugestão de eventuais melhorias, sugerindo que esta prática 

se tornasse obrigatória, questionando sobre a opinião dos demais membros sobre o assunto. 

Em seguida, o Sr. Pedro Augusto informou concordar com essas prestações de contas 

individualizada analisada e aprovada por este Conselho, independentemente de qualquer 

requisição externa, fortalecendo o compliance da CBV, que proporciona ganhos à entidade, 

principalmente diante dos patrocinadores e stakeholders. Após isso, o Sr. Paulo Sérgio 

destacou estar de acordo com os pontos levantados pelo Sr. Pedro Augusto, acrescentando 

que é necessário analisar no regimento interno deste Conselho para incluir essa atribuição nas 

suas funções, ressaltando que no Brasil, culturalmente, é usual limitar-se às exigências legais 

e essa atuação do Conselho deve ser encarada de forma muito positiva, por ir além das 
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obrigatoriedades impostas pela legislação. Logo depois, o Sr. Paulo Sérgio destacou ser 

importante apenas estabelecer se este Conselho analisará todos os convênios firmados pela 

CBV ou se será estabelecido algum critério de valor, solicitando auxílio da Sra. Luciana Oliveira 

para melhor discutir esse ponto. Ato seguinte, o Sr. Marcello Quirino afirmou estar de acordo 

com o posicionamento do Presidente deste Conselho, elogiando essa propositura, que 

demonstra o quanto a atuação do Conselho Fiscal é de vanguarda, proporcionando maior 

segurança aqueles que estão firmando convênios e contratos com a CBV, enfatizando a 

importância de analisar a prestação de contas de todos os convênios firmados, independente 

de valor, reforçando que esse Conselho possa acompanhar também a execução do projeto até 

a efetiva prestação de contas, garantindo maior lisura nas contas da entidade. Após isso, o Sr. 

Paulo Sérgio, questionou se seria necessário o envio antecipado da previsão orçamentária do 

projeto ou se a atuação deste Conselho seria a partir da execução orçamentária do convênio, 

sendo informado pelo Sr. Marcello Quirino que entender ser necessário apenas acompanhar a 

execução orçamentária. Logo depois, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros destacou ser 

preciso analisar e atualizar o regimento interno deste Conselho para contemplar todos esses 

apontamentos e atribuições do Conselho Fiscal, ressaltando que somente é cabível disciplinar 

que convênios de todo e qualquer valor sejam disponibilizados para estes conselheiros, 

respeitando os critérios de sigilo, não sendo de competência deste Conselho a execução 

orçamentária, somente a prestação de contas, sendo encaminhado aos membros para análise 

o convênio com o plano de trabalho e seu orçamento. Depois, informou ser importante constar 

nos convênios que a prestação de contas deverá ser submetida à análise e aprovação 

independente do Conselho Fiscal. Ato contínuo, a Sra. Luciana Oliveira informou que seria de 

grande valia para a CBV ter esse acompanhamento e validação deste Conselho Fiscal na 

prestação de contas dos convênios, gerando maior segurança não só ao órgão concedente, 

mas à própria CBV, através de um olhar externo, mais crítico. Em seguida, destacou que é 

complexo sugerir um valor mínimo para os convênios a serem analisados, pois a CBV firma 

convênios dos mais variados valores e objeto, enfatizando o curto prazo para a prestação de 

contas, razão pela qual há a necessidade de disponibilidade dos membros deste Conselho para 

atender essas demandas. Logo depois, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros sugeriu que 

este Conselho se reúna, em caráter extraordinário, em toda primeira segunda-feira do mês, a 

partir de 07/03/2022, para tratar especificamente desses convênios, solicitando que a Sra. 

Thamiris Iack fique responsável por realizar essas convocações. Após isso, a Sra. Luciana 

Oliveira explicou que no orçamento da CBV há cerca de R$ 10.000.000,00 previsto de 

convênios para eventos específicos, como Liga das Nações, CBS, Amistosos e Superliga, 

informando que está atualmente na fase de elaboração dos projetos, além dos projetos do COB, 

que são prestações de contas mensais. Ato seguinte, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros 

informou que ficou estabelecido o critério de análise das prestações de contas para os 
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convênios firmados com valor superior a 200 salários-mínimos e, se eventualmente, houver 

necessidade, poderá ajustar esse valor ou algum convênio em específico, solicitando que a 

Sra. Luciana Oliveira fizesse um levantamento da quantidade de convênios firmados no ano 

passado, com os respectivos valores para serem tomados como base para criar esse critério 

de avaliação do Conselho Fiscal. Em seguida, a Sra. Thamiris Iack informou que encaminhará 

o regimento interno deste Conselho para os membros analisarem e sugerirem as eventuais 

mudanças necessárias. Após isso, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros destacou que 

todas essas decisões tomadas no Conselho Fiscal visam a modernização e a segurança da 

entidade, não como fator de interferência, pois este não é o objetivo deste Conselho e sim, com 

o papel orientador. Como todos os assuntos inerentes à ordem do dia foram apreciados, o Dr. 

Kennedy Davidson Pinaud Calheiros agradeceu a presença e colaboração de todos e encerrou 

a Reunião do Conselho Fiscal, cuja ata foi lavrada por mim, Maria Clara Freitas Brandão, 

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

membros do Conselho Fiscal presentes na reunião. 
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