
ATA  DE  REUNIÃO  DO  COMITÊ  DE  APOIO  AO  CONSELHO  DIRETOR  DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV

Aos  04  (quatro)  dias  do  mês  de  outubro  de  2019,  às  10:30  horas,  em  segunda
convocação,  na filial  da  Confederação Brasileira  de Voleibol, situada na Avenida
Salvador  Allende, n° 6.555,  Pavilhão  1,  Portão  B, R iocent ro ,  Bar ra  da
Ti juca , Rio  de  Janeiro /RJ, foi instalada a reunião  do  Comitê  de  Apoio  ao
Conselho Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, conforme Edital de
Convocação enviado por correio eletrônico em 02/10/2019, atendendo ao convite do
Presidente da CBV, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras. Foram convidados a participar da
reunião o Sr. Daniel  Bortoletto Gonçalves, a Sra. Fabiana Marcelino, o Sr. Ricardo
Vieira Santiago, a Sra. Talita Antunes da Rocha, o Sr. Talmo Curto de Oliveira, o Sr.
Raphael Vieira de Oliveira, o Sr. Oscar Brandão Guimarães, a Sra. Leticia de Amorim
Pessoa e representando a Confederação Brasileira de Voleibol, o Sr. Radamés Lattari,
Diretor Executivo, o Sr. José Virgílio Pires, Superintendente de Voleibol de Praia e a
Sra.  Thamiris  Iack,  Especialista  em Governança  e  Planejamento  interno.  Aberta  a
sessão, o Diretor Executivo da CBV, Sr. Radamés Lattari, agradeceu a presença de
todos e registrou a ausência dos membros do CACD, Sr. Daniel Bortoletto Gonçalves,
a Sra. Fabiana Marcelino e o Sr. Ricardo Vieira Santiago. A seguir, fez-se a leitura da
ordem do dia, constante da pauta: 1) Divulgação do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia;
2) Negociação das transmissões dos jogos da Superliga 19/20; 3) FairPlay financeiro
da última temporada da Superliga; 4) Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o
Sr.  Radamés  Lattari  passou  a  palavra  a  Sra.  Leticia  Pessoa,  que  ressaltou  ser
importante haver uma maior divulgação do CBVP OPEN a fim de atrair mais público
para  as  etapas.  Ato  contínuo,  foi  passada  a  palavra  a  Sra.  Talita  da  Rocha,  que
sugeriu que fossem instaladas coberturas nas arquibancadas do público para evitar
que as pessoas fiquem expostas ao sol forte ao longo de todo o dia, o que acaba
reduzindo o público no evento. Em seguida, o Sr. José Virgílio esclareceu que já estão
sendo pensadas alternativas para ampliar o público nas etapas, avaliando também a
questão orçamentária para implantação dessas medidas.  Após isso, o Sr.  Raphael
Vieira tomou a palavra e sugeriu a criação de um aplicativo de celular  que conste
informações  sobre  os  atletas  e  as  competições,  de  modo  a  ampliar  e  facilitar  a
interação  com  o  público,  além  de  dar  maior  visibilidade  para  o  esporte.  Dando
seguimento, o Sr. José Virgílio parabenizou o Sr. Raphael Vieira pela ideia e também
pela participação como representante da Comissão de Atletas na audiência pública
realizada no ME. Em seguida, a Sra. Leticia Pessoa questionou sobre a necessidade
de venda de placas de publicidade  nos eventos,  de modo a  trazer  mais  recursos
financeiros para entidade, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari que o cenário de
crise  no país  tem dificultado  e  reduzido  consideravelmente  o  valor  das  placas  de
publicidade, reforçando que todo o meio esportivo está sendo bastante afetado com
essa situação. Logo após, o Sr.  Talmo Curto ressaltou ser de suma importância a
ampla divulgação  das transmissões web das etapas do CBVP OPEN, pois  muitas
pessoas não têm conhecimento  deste  serviço.  Ato  contínuo,  o  Sr.  Raphael  Vieira
destacou ser necessário também reforçar a divulgação do voleibol de praia nas mídias
sociais  da entidade.  Em seguida,  o Sr.  Talmo Curto sugeriu que a cada etapa do
CBVP OPEN fossem feitas chamadas de divulgação pelos atletas, dando informações
sobre  o  evento  e  a  cidade  sediante.  Após,  o  Sr.  Raphael  Vieira  destacou  ser
importante dar mais conhecimento da existência e da função desse Comitê para os
atletas, de modo a incentivar a maior participação e interação deles, sugerindo ainda
que  na  próxima  reunião  seja  feita  alguma  ação  para  essa  divulgação.  Dando
seguimento  a  ordem do  dia,  o  Sr.  Radamés  Lattari  explicou  que  para  a  próxima
temporada da SUPERLIGA as transmissões dos jogos serão realizadas pelo SPORTV
e nos finais de semana os jogos serão transmitidos em tv aberta pela TV CULTURA,
além das transmissões web. Ato contínuo, explicou sobre as exigências do fair play
financeiro  na  SUPERLIGA,  ressaltando  que  os  critérios  estão  sendo  avaliados
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cuidadosamente de modo a resguardar tanto os direitos dos atletas quanto dos clubes.
Passando ao último item da pauta, o Sr. Radamés Lattari destacou que estão sendo
realizadas homenagens aos atletas campeões olímpicos,  de modo a valorizá-los e
manter viva a memória dessas conquistas. Em sequência, foi passada a palavra a Sra.
Leticia Pessoa, que solicitou a apresentação de maiores informações sobre os CBIs
na próxima reunião desse Comitê. Por fim, o Sr. Raphael Vieira solicitou que fosse
divulgado  no  site  da  CBV  as  informações  sobre  a  concessão  dos  descontos  na
compra  de  passagens  aéreas para  os  atletas  da praia.  Como todos  os  temas da
ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra,  o
Diretor  Executivo,  Sr.  Radamés Lattari,  agradeceu a presença e a colaboração de
todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada
digitalmente pelos membros presentes do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da
Confederação Brasileira de Voleibol.
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4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 21 de outubro de 2019, 10:54:27

Ata de Reunião do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da
Confederação Brasileira de Voleibol 04.10.2019.docx
Código do documento 78c7f16d-828a-47ba-a3bc-67e954de2cd7

Assinaturas
Leticia de Amorim Pessoa
leticiaapessoa@hotmail.com
Assinou
Raphael Vieira de Oliveira
rapha07@hotmail.com
Assinou
TALMO CURTO DE OLIVEIRA
talmovolei@gmail.com
Assinou
Oscar Brandão Guimarães
oscarvolei@hotmail.com
Assinou
Talita Antunes da rocha
tata_antunes@hotmail.com
Assinou
Thamiris Vellozo de Oliveira Iack
thamiris.iack@volei.org.br
Aprovou

Eventos do documento

11 Oct 2019, 11:23:42
Documento número 78c7f16d-828a-47ba-a3bc-67e954de2cd7 criado por THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK
(Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116). Email :thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM:
2019-10-11T11:23:42-03:00

11 Oct 2019, 11:35:41
Lista de assinatura iniciada por THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK (Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-
d7877089d116). Email: thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM: 2019-10-11T11:35:41-03:00

11 Oct 2019, 12:40:44
LETICIA DE AMORIM PESSOA Assinou (Conta c485b135-abf2-4c12-92a6-c66dc3c61144) - Email:
leticiaapessoa@hotmail.com - IP: 213.130.119.247 (213.130.119.247 porta: 51290) - Documento de identificação
informado: 822.140.937-53 - DATE_ATOM: 2019-10-11T12:40:44-03:00

15 Oct 2019, 08:22:17
RAPHAEL VIEIRA DE OLIVEIRA Assinou (Conta 629382e9-4d40-4fea-8c29-e295eed6e7ae) - Email:
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