
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano 2021, às 10:30 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 15/06/2021, 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. 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 dos Balancetes referentes aos meses de janeiro a maio de 2021. Dando início aos 

trabalhos, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, que apresentou as receitas 

acumuladas até maio de 2021, demonstrando o comparativo entre o real e o orçado. Logo 

depois, demonstrou a classificação das receitas realizadas, sendo questionado pelo Sr. 

Marcello Quirino ao que se referia a linha “outras receitas”, sendo explicado pelo Sr. André 

Costa que se trata da parte cabível à CBV da taxa de administração que a FIVB recebe das 

transferências internacionais. Ato contínuo, apresentou as despesas acumuladas até maio de 

2021, traçando o comparativo entre o que foi orçado e o que foi efetivamente realizado, 

detalhando a classificação das despesas realizadas. Em seguida, destacou que foram gastos 

R$ 12.200.000,00 com a quadra, R$ 7.000.000,00 com a praia, R$ 1.900.000,00 com o CDV, 

R$ 500.000,00 com as Federações e R$ 9.900.000,00 com as despesas operacionais, sendo 

sugerido pelo Sr. Kennedy Calheiros que as despesas administrativas fossem mais bem 

detalhadas e devidamente separadas das que são de alguma forma ligada a realização dos 

eventos. Dando seguimento, o Sr. André Costa apresentou as despesas realizadas em cada 

competição ocorrida até o mês de maio 2021. Após isso, apresentou o resultado acumulado 

até maio de 2021, realizando a comparação entre o orçado e o realizado, com a DRE das 

receitas e das despesas. Ato contínuo, a Sra. Luciana Oliveira explicou sobre a DRE em relação 

ao real x orçado, demonstrando um resultado positivo, que inicialmente parece uma economia, 

mas informou que devido a despesas não orçadas esse saldo será utilizado. Logo depois, 

esclareceu as dúvidas levantas pelos membros desse Conselho acerca da despesa referente 
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a condenação administrativa da Receita Federal, que não havia sido orçada e nem 

contabilizada, sendo solicitado pelos membros que fosse agendada uma reunião 

posteriormente para discutir o assunto, juntamente com a assessoria jurídica interna e externa, 

face ao impacto presente e futuro nas despesas da CBV, tendo todos os Conselheiros 

externado preocupação com o entendimento da Receita Federal ao tomarem ciência do 

acontecido, visto o risco de condenações em outras modalidades, solicitando à área jurídica 

que verificasse a possibilidade de obter a devolução dos valores pagos, evitando que a CBV 

seja condenada novamente pelas mesmas razões. Após isso, o Sr. André Costa apresentou o 

forecast, sendo questionado pelo Sr. Pedro Augusto ao que se referia a despesa com a 

assessoria de imprensa não prevista, sendo explicado pela Sra. Luciana Oliveira que se trata 

de uma assessoria externa de comunicação e gerenciamento de crise, contratada para auxiliar 

a CBV a evitar danos de imagem. Em seguida, o Sr. Pedro Augusto questionou sobre os custos 

vinculados a demissão da Gerente e do Diretor de competições quadra e as novas contratações 

realizadas, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira que os custos com as demissões e as 

novas contratações acabaram por gerar um maior impacto financeiro, que não havia sido 

previsto. Ato contínuo, a Sra. Luciana Oliveira apresentou o fluxo de caixa projetado, com os 

resultados real x orçado até maio e as projeções até dezembro de 2021. Logo depois, 

apresentou o detalhamento das despesas não orçadas. Após isso, todos os esclarecimentos 

necessários foram realizados, tendo os membros se mostrado satisfeitos com os dados 

apresentados, aprovando os balancetes. Por fim, os membros deste Conselho agradeceram a 

oportunidade de estarem mais uma vez reunidos e colaborando com crescimento da CBV, 

mostrando-se orgulhosos do trabalho que vem sendo desenvolvido pela CBV, juntamente com 

este Conselho Fiscal. 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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