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

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2019, às 15:00 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  T i 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  16/07/2019,  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, 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,
o Sr. Renato D’Avila, Superintendente de Voleibol de Quadra 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,  inclusive  da  Sra.  Keyla  Pitanga  Monadjemi
representando a Presidência do Minas Tênis Clube por procuração e registrou a ausência dos
membros do CACD, Sra. Talita Antunes da Rocha, Oscar Brandão Guimarães e do Sr. Talmo Curto
de Oliveira a. A seguir, fez-se a leitura da ordem do dia, constante da pauta: 1) Vôlei de Praia –
Balanço  sobre  a  participação  no  Mundial;  2)  Temporada  do  Circuito  Brasileiro  de  Vôlei  de  Praia
2019/2020; 3) Vôlei de Quadra - Balanço sobre a participação das seleções na Liga das Nações; 4)
Superliga – Possibilidade de uso do sistema Challenge em mais jogos; 5) Assuntos Gerais. Dando
início aos trabalhos, o Sr. Radamés Lattari teceu comentários sobre as seleções participantes da
Liga  das Nações 2019 e  explicou  as  possíveis  mudanças que podem vir  a  ocorrer  durante o
calendário da competição para o próximo ano, de modo que as seleções não se desgastem tanto
com inúmeras viagens. Destacou ainda que a seleção feminina acabou superando as expectativas
na  competição,  conquistando  o  segundo  lugar.  Apontou  que  a  seleção  masculina  teve  uma
excelente participação na competição, apesar de não ganhar medalha, ressaltando que a comissão
técnica está analisando as falhas ocorridas para que os ajustes sejam feitos, visando melhorar os
resultados. Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. Daniel Bortoletto, que questionou sobre os
resultados  financeiros  das  etapas  da  Liga  das  Nações  no  Brasil,  sendo  informado  pelo  Sr.
Radamés  Lattari  que  a  entidade  conseguiu  realizar  parcerias  para  a  redução  nos  custos  da
competição e apresentou os resultados solicitados. Destacou ainda que estão sendo negociadas
parcerias para a realização das etapas da competição no Brasil no próximo ano. Posteriormente, o
Sr. Raphael Vieira pediu que fossem verificadas formas de possibilitar que jogadores participem da
Superliga A e Superliga B simultaneamente, até mesmo por meio de empréstimo. Após isso, o Sr.
Radamés Lattari  esclareceu as dificuldades envolvidas  nesse processo,  destacando que essas
solicitações precisam ser levadas a debate na reunião de clubes sobre o regulamento da Superliga.
Em seguida, a Sra. Leticia Pessoa corroborou o posicionamento do Sr. Raphael Vieira, destacando
a importância dos atletas terem mais espaço para jogar,  visando aumentar o desempenho dos
jogadores. Dando seguimento a pauta o dia, o Sr. José Virgílio tomou a palavra, apresentando os
resultados  obtidos  no  mundial  de  vôlei  de  praia  masculino  e  feminino,  bem  como  o  ranking
olímpico, destacando que com os resultados atuais, o Brasil conseguiria participar das Olimpíadas
com 4 duplas, sendo 2 de cada naipe. Destacou os resultados até o momento da corrida olímpica,
ressaltando que ainda faltam 6 competições para definirem a mesma. Após isso, foi passada a
palavra a Sra. Leticia Pessoa que criticou o planejamento do calendário do ciclo olímpico, como
também as constantes trocas de duplas, que muito prejudicaram os resultados, solicitando que
medidas fossem tomadas de modo a evitar que esses problemas se repitam nos próximos anos.
Ato contínuo, o Sr. José Virgílio ressaltou a vitória, pela terceira vez consecutiva, na categoria sub-
21 feminina e também masculina. Em seguida, explicou sobre a parceria firmada com o COB para
a realização  de peneiras  em vários  estados do país  para  serem revelados  novos talentos  de
voleibol de praia. Passando ao item 2 da pauta, o Sr.  José Virgílio  teceu comentários sobre o
calendário  do  Circuito  Brasileiro  de  Vôlei  de  Praia  2019/2020,  confirmando a  realização  de  8
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etapas. Destacou também que já estão sendo negociadas parcerias para redução de custos na
realização 

dessas etapas. Posteriormente, foi passada a palavra ao Sr. Renato D’Avila, que explicou sobre as
dificuldades  na  implementação  do  sistema  Challenge  em  todos  os  jogos  da  Superliga,
principalmente pela questão financeira, destacando as medidas que estão sendo tomadas para
viabilizar essa implementação. Por fim, o Sr. Daniel Bortoletto sugeriu que fosse vendido o naming
rigth do Challenge como forma de obter verba para a implantação do sistema. 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 pelos membros presentes do
Comitê de Apoio ao Conselho Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol.
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