ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano 2021, às 11:00 horas, em primeira
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 08/09/2021, 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,
a Especialista em Governança e Planejamento estratégico, Sra. Thamiris Iack e o Analista de
Controle Interno, Sr. Pedro Roma. Registrou-se a ausência do Sr. Marcello Arion Lassen
Cordeiro, Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva e do Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz. Aberta a
sessão, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros agradeceu a presença de todos. Em
seguida, passou a palavra a Sra. Thamiris Iack, que apresentou aos membros do Conselho
Fiscal o novo Gerente de Planejamento estratégico e Governança, Sr. Rodrigo Barbosa. Ato
contínuo, fez a leitura do edital de convocação com a seguinte ordem do dia: a) Análise dos
Balancetes referentes aos meses de junho e julho de 2021; b) Apresentação do relatório de
Auditoria Interna de 2020 e planejamento de atividades para 2021. Dando início aos trabalhos,
foi passada a palavra ao Sr. Pedro Roma, que apresentou o relatório da auditoria interna de
2020, explicando que esse foi uma projeto piloto, iniciado em 2020, com o objetivo de identificar
e mitigar falhas e riscos nos processos, promovendo a melhoria contínua dos processos e
garantindo a efetividade dos controles internos, além de assegurar a confiabilidade dos dados
contábeis, financeiros e patrimoniais, destacando que o objetivo é ampliar esse trabalho para
os próximos anos. Em seguida, apresentou o planejamento de atividades para o ano de 2021.
Logo depois, o Dr. Kennedy Calheiros, agradeceu os esclarecimentos realizados, informando
que convocará uma reunião presencial desse Conselho na CBV para discutir sobre o
contencioso da entidade, com a participação do Jurídico, visando evitar surpresas com
processos judiciais, como ocorreu com a Receita Federal. Ato contínuo, o Sr. Paulo Sérgio,
ressaltou que esse trabalho do controle interno reforça a atuação deste Conselho,
recomendando que o trabalho da auditoria interna seja aprimorado, especialmente na parte que
se refere à aquisição de passagens aéreas, pois é um ponto bastante sensível, que muitas

D4Sign 8bb7e6f1-2488-4050-96ac-2b2958ca5a36 - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

vezes acarreta glosa, enfatizando também que deve ser dado o devido cuidado com relação as
verbas advindas da Lei Piva. Após isso, o Sr. Marcello Quirino elogiou o documento
apresentado, pontuando a necessidade de participação do Jurídico da CBV nas reuniões desse
Conselho, com a apresentação de relatório com todos os processos da entidade, com as
chances de êxito e riscos, de modo que todos os valores sejam devidamente contabilizados,
como também apresente o status dos projetos e convênios relacionados à execução
orçamentária, com comentários, números e percentuais da execução e explicações sobre sua
aplicabilidade, destacando que a preocupação desses Conselheiros vai muito além da
prestação de contas financeira, contribuindo também com a gestão da CBV. Seguindo a ordem
do dia, a Sra. Luciana Oliveira apresentou o balanço patrimonial até 31/07/2021, detalhando o
ativo circulante e o ativo não circulante, com o total de ativo e o passivo circulante, o passivo
não circulante, o patrimônio social, com o total do passivo + patrimônio social. Logo depois,
apresentou a demonstração de resultado do exercício, comparando com os resultados do
exercício anterior. Ato contínuo, o Sr. Marcello Quirino questionou se a redução do ativo
imobilizado não circulante se deu em razão da venda de ativos, sendo explicado pela Sra.
Luciana Oliveira que não houve qualquer venda, é apenas o valor líquido dele, a amortização
na depreciação natural dos bens e que como não houve novas aquisições, a tendência é a
redução mesmo. Depois, o Sr. Marcello Quirino questionou o aumento de 272% na parte de
provisão de despesas, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira que se refere às
premiações que ainda não foram pagas, destacando que como no ano anterior não teve
competições nesse período, houve esse aumento. Em seguida, a Sra. Luciana Oliveira
apresentou as despesas operacionais, as despesas administrativas, as receitas e despesas
financeiras, bem como o resultado líquido do exercício. Após isso, apresentou a mutação do
patrimônio social de 2019 a 2021. Logo depois, apresentou a retrospectiva das receitas e
despesas acumuladas até julho, traçando um comparativo com os últimos 5 exercícios. Em
seguida, apresentou o resultado projetado até dezembro, com a comparação em relação aos
resultados dos últimos 5 exercícios. Após isso, apresentou a retrospectiva da disponibilidade
de caixa dos últimos 5 exercícios. Ato seguinte, o Dr. Kennedy Calheiros questionou se o
provisionamento das entregas do ano passado que ocorreriam somente esse ano já
começaram a ser realizadas, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira que estão sendo
realizadas, destacando que todas as entregas do contrato do Banco do Brasil encerrado em
31/07/2021 foram efetuadas. Logo depois, o Dr. Kennedy Calheiros sugeriu que fosse criada
uma coluna detalhando o que ficou definido do acerto com o Banco do Brasil em relação as
entregas do contrato, especificando o que ainda será realizado no novo contrato, com o devido
provisionamento dos custos, para que seja possível identificar os recursos livres para serem
investidos na modalidade, solicitando que haja a separação entre o que é recurso provisionado
e o que é recurso entesourado. Ato contínuo, apresentou os índices de liquidez dos últimos 5
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exercícios. Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. André Costa, que apresentou o
comparativo entre o real x orçado acumulado até julho de 2021. Logo depois, apresentou o
forecast de 2021, com todas as receitas e despesas previstas para ocorrer, bem como o
resultado projetado. Ato seguinte, todos os membros demonstraram estar satisfeitos com as
informações apresentadas, aprovando os balancetes. Por fim, o Dr. Kennedy Calheiros mais
uma vez elogiou o trabalho realizado, destacando o comprometimento deste Conselho em
contribuir com a gestão e desenvolvimento da entidade, solicitando ainda que a próxima reunião
seja realizada de forma presencial. 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, 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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