
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 11:30 horas, em caráter especial antes 

do horário previsto no edital para primeira chamada, visto a presença de todos dos membros, 

exceto dos que justificaram sua ausência, 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) Análise e parecer 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 e ao 

atendimento da finalidade pactuada. Ato contínuo, foi passada a palavra à Sra. Luciana Oliveira, 

que explicou que esse convênio foi pactuado para efetuar a premiação dos atletas, contratação 

de gerador, led, ambulância e segurança para o CBVP Open 4ª Etapa em Itapema/SC e a taxa 

da FIVB de sediamento do evento World Tour 4 Star. Após isso, destacou que toda 

documentação relativa ao plano de trabalho e prestação de contas foi encaminhada 

previamente para análise dos membros deste Conselho. Logo depois, informou que o valor 

captado no convênio foi de R$ 1.600.000,00, detalhando o valor relativo a cada uma das 

despesas previstas no plano de aplicação, sendo o valor de R$ 64.000,00 referente a locação 

de gerador, R$ 832.500,00 relativa à taxa da FIVB de sediamento do World Tour 4 Star, R$ 

565.900,00 relativo à premiação do CBVP OPEN, R$ 79.800,00 referente ao sistema de led, 

R$ 45.000,00 relativo à contratação de ambulância e R$ 12.800,00 referente a segurança, 

destacando que todas as cotações realizadas foram encaminhadas para aprovação do plano 

de trabalho. Em seguida, apresentou os valores que foram executados para as despesas 

orçadas, explicando que a taxa teve o valor de execução igual ao orçado, assim como o gerador 

e a ambulância, quanto ao led, o valor executado foi de R$ 79.668,00 e a premiação do CBVP 

OPEN o valor executado foi de R$ 531.250,00, conforme os comprovantes de pagamentos 
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encaminhados para análise, sendo o saldo excedente de R$ 36.197,12 devidamente aplicado 

na conta de rendimento indicada. Ato contínuo, o Sr. Marcello Quirino questionou a razão de 

haver esse saldo excedente, sendo explicado pela Sra. Luciana Oliveira que o valor previsto 

para a ser pago à título de premiação foi calculado a maior e quando foi executado, acabou 

havendo a economia, resultando na devolução do valor excedente. Por conseguinte, a Sra. 

Luciana Oliveira ainda ressaltou que, apesar da captação desses R$ 1.600.000,00, o custo do 

evento foi muito maior, então o Convênio não o custeou por inteiro e que é por isso que a busca 

por parcerias para cobrir toda ou a maior parte dos gastos com os eventos, de modo que o 

gasto da CBV seja menor, se faz extremamente importante. Ademais, o Sr. Paulo Sérgio, após 

a apresentação da Prestação de Contas, questionou se foi verificado se a natureza deste 

Convênio permite incorporar despesas de tributação e se os itens que foram contemplados pelo 

Convênio passaram por procedimento licitatório que tenha respeitado as regras de formalidade 

e de valores de mercado, sendo respondido pelo Sr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros que 

o procedimento licitatório, nesse caso, não é necessário e que o mais importante é que a CBV 

esteja respaldada com todos os documentos comprovatórios dos serviços, sendo 

complementado pela Sra. Luciana Oliveira, que enfatiza que o processo de cotação com três 

opções para contratação de cada item foi feito. Adicionou, também, que a unidade do financeiro 

analisa o documento fiscal e toda a legislação referente obrigatória ao entendimento do 

documento para ver se está compatível com a previsão do Plano de Trabalho. Após isso, o Sr. 

Kennedy Davidson Pinaud Calheiros pontuou que a Prestação de Contas apresentada atendeu 

ao Edital e ao Convênio e que todos os documentos estarão à disposição dos Conselheiros, se 

manifestando favorável ao voto pela aprovação das contas apresentadas e dizendo que, caso 

nenhum dos membros se manifestassem, consideraria aprovada a execução orçamentária e 

parabenizou a CBV pela atuação da entidade. Ato contínuo, enuncia que, caso haja 

necessidade, será marcada uma reunião para o dia 07 de março com o intuito de debater o 

regimento interno, sem comprometer a reunião do acompanhamento geral de contas da 

auditoria. Em seguida, atendendo a solicitação da Sra. Thamiris Iack, o Sr. Guilherme 

Nascimento iniciou a apresentação e leitura do parecer do Conselho Fiscal acerca da Prestação 

de Contas referente ao repasse do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Itapema. 

Após a leitura, o Sr. Pedro Augusto perguntou se a conta bancária utilizada foi uma conta geral 

da entidade ou se foi alguma específica para essa finalidade e a Sra. Luciana Oliveira responde 

que esta conta é específica para a execução do Convênio. 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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