
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022. 

 

 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de março do ano 2022, às 10:00 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 05/03/2022, 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 Diretora Executiva, Sra. Adriana Behar, a 

Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, o Especialista em Gestão 

Orçamentária, Sr. André Costa, a Especialista em Governança e Planejamento Interno, Sra. 

Thamiris Iack e o Especialista Jurídico, Sr. Thiago Rodrigues. Registrou-se a ausência 

justificada do Sr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros, Presidente do Conselho Fiscal, que 

designou que a reunião fosse presidida pelo Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva, e do Sr. 

Miguel Ângelo Gameleira Vaz. Aberta a reunião, o Sr. Pedro Augusto agradeceu a presença 

de todos. Em seguida, passou a palavra a Sra. Thamiris Iack, que fez a leitura da ordem do 

dia: a) Análise e parecer do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício 

findo em 31 de dezembro de 2021. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. Marcello Quirino solicitou que nas próximas reuniões sejam 

apresentados os relatórios de contingências judiciais e administrativas para análise do 

Conselho, conforme requerido anteriormente. O Sr. Paulo Sergio de Oliveira questionou sobre 

a notícia veiculada acerca da vitória judicial da CBV no Superior Tribunal de Justiça nas 

ações em face da empresa SMP Sports Marketing e Promotion Ltda, tendo sido esclarecido 

pela Sra. Luciana Oliveira que essa ação será tratada na próxima reunião, com a Unidade 

Jurídica da CBV, que apresentará o panorama de ações em geral, mas esclareceu que, 

embora a CBV tenha obtido um resultado favorável no processo, há uma incerteza quanto ao 

recebimento do valor atualizado e, por isso, entende não ser cabível a apropriação dessa 

receita ao orçamento. O Sr. Paulo Sergio indagou se, do ponto de vista contábil, 

considerando que o orçamento da entidade não é impositivo, mas tão somente uma previsão, 

não seria melhor prever essa possível receita. O Sr. Marcello Quirino explicou que tendo em 

vista o princípio da prudência, o mais correto é não apropriar essa receita pois, do seu ponto 
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de vista, a possibilidade de recebimento efetivo seria remota, entendimento corroborado pela 

Sra. Luciana Oliveira.O Sr. Thiago Rodrigues informou que foi contratada uma sociedade 

especializada na busca de ativos para localização de bens da Ré, visando efetivar a 

execução dos valores que foram reconhecidos em favor da CBV. Não havendo outras 

considerações, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, que esclareceu a diferença 

entre a Demonstração de Resultado de Exercício (“DRE”) orçada e real para o exercício de 

2021, sendo verificado que o superávit apresentado foi maior que o inicialmente orçado. 

Prosseguindo com a apresentação, a Sra. Luciana ressaltou que na DRE constam diversas 

notas explicativas, tendo como objetivo garantir maior transparência e compreensão das 

despesas e receitas apresentadas. Esclareceu, ainda, que no caso dos eventos inicialmente 

orçados, que, contudo, não foram realizados, houve o diferimento das receitas orçadas para 

outras contingências. Não restando nenhuma dúvida ou consideração quanto às despesas e 

receitas apresentadas, passou-se ao esclarecimento do procedimento de classificação das 

receitas. Em seguida, foi exibida a retrospectiva de receitas, comparando as receitas ao final 

de cada exercício, entre 2017 e 2021. Ato contínuo, foi exposta a classificação de despesas, 

e a retrospectiva de despesas, entre 2017 e 2021. Após a retrospectiva de receitas e de 

despesas, foi exibida a retrospectiva de resultados, de disponibilidade, de liquidez, de liquidez 

imediata e de liquidez geral, todas, referentes aos exercícios do período entre 2017 e 2021. 

Após isso, foi realizado o comparativo entre as DREs referentes aos exercícios de 2020 e 

2021, tendo sido prestado esclarecimento das rubricas referentes aos ativos e passivos 

constantes do Balanço Patrimonial, com a leitura das notas explicativas nº 24, 25 e 26. 

Finalizada a apresentação, a Sra. Luciana Oliveira se dispôs a realizar esclarecimentos 

adicionais. Em seguida, foi apresentado o Parecer de Auditoria da PKF, emitido sem 

ressalvas, cujo inteiro teor foi franqueado aos Conselheiros, que receberão uma cópia do 

Parecer. O Sr. Marcello Quirino solicitou o envio dos balancetes referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2021, e fez adendo quanto à subjetividade da classificação da 

possibilidade de êxito em ações judiciais e administrativas. O Sr. Pedro Augusto elogiando a 

apresentação, ressaltou o histórico de recuperação do equilíbrio econômico, financeiro e 

institucional da CBV, mesmo em meio às dificuldades, como a pandemia da Covid-19, 

elogiando o Conselho Fiscal pelo trabalho realizado. O Sr. Paulo Sergio ressaltou a clareza e 

transparência da documentação apresentada e a importância das notas explicativas 

apresentadas, e recomendou que a Assembleia Geral Ordinária seja acompanhada por pelo 

menos um membro do Conselho Fiscal para sanar eventuais dúvidas e questionamentos que 

possam surgir quanto ao Parecer ou acerca dos documentos a serem aprovados, sugerindo 

os nomes dos Conselheiros Kennedy Calheiros e Marcello Quirino. Agradecendo a sugestão 

apresentada, a Sra. Luciana Oliveira informou que a CBV realiza o convite para participação 

em Assembleias aos membros do Conselho Fiscal, antecipando o convite para a Assembleia 
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Geral Ordinária a ser realizada em 29 de março de 2022. Retomando a palavra, o presidente 

da reunião, Sr. Pedro Augusto franqueou a palavra aos demais Conselheiros antes da 

realização da votação. O Sr. Marcello Quirino elogiou a apresentação realizada pela Sra. 

Luciana e da equipe da CBV, ressaltando a transparência, lisura e o respeito aos princípios 

que regem a entidade, e a estrita observância às recomendações do Conselho Fiscal. O Sr. 

Pedro Augusto, Presidente da reunião, iniciando a votação, recomendou a elaboração de 

Parecer favorável à aprovação do balanço do exercício de 2021 com voto de louvor, sendo 

acompanhado pelos demais conselheiros, restando aprovada, por unanimidade, e com voto 

de louvor, a emissão de parecer favorável. Durante a elaboração do Parecer, o Sr. Paulo 

Sérgio recomendou que constasse o valor do Superávit observado, no importe de R$ 

6.987.502,00 (seis milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dois reais). Por fim, 

após a apreciação de todos os assuntos inerentes à ordem do dia, não havendo ninguém 

mais que manifestasse interesse em fazer uso da palavra, o que foi novamente franqueado, o 

Sr. Pedro Augusto, presidindo a Reunião, agradeceu a presença e colaboração de todos, e 

encerrou a Reunião do Conselho Fiscal, cuja Ata foi por mim, Thiago Rodrigues, Especialista 

Jurídico, lavrada e assinada, após achada conforme e assinada digitalmente pelos membros 

do Conselho Fiscal presentes na Reunião. 
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