Confederação Brasileira de Desportos na Neve

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 14 de outubro de 2019, às 18h 30min, na sede da entidade, na
Rua Pequetita, 145 – Cj 14, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. Convocação e presença. Reunião convocada e instalada nos termos do Estatuto da Entidade.
Presentes os membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença anexo (1) a
essa ata, Sr. Leonardo Pereira, Sra. Vivien Rosso e do Sr. Luis Roberto Moraes. Ausências
justificadas de Sra. Ana Carla Fonseca e Sr. Ademar Couto. Presentes também, como convidados,
Sr. Anders Pettersson, Presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, Vice Presidente e Sr. Stefano
Arnhold, Presidente do Conselho Consultivo.

3. Mesa. Sr. Leonardo Pereira, presidente do conselho, Sr. Anders Pettersson, secretário da
reunião.

4. Ordem do dia e deliberações, as quais deliberadas por unanimidade conforme descrição a seguir.
a)
b)
c)

Update execução orçamentária do exercício
Temporada Austral
Atualização Comercial

a) Foi apresentado o acompanhamento da execução orçamentária, com posição atualizada até
31/08, onde foram apontados os maiores ricos do orçamento aprovado não se concretizar.
A previsão atual de fechamento do ano foi apresentada com receitas acumuladas em R$ 5.388.512,
despesas acumuladas R$ 5.388.490 e resultado operacional de R$ 22.
Em linhas gerais, a execução orçamentária se apresenta bastante alinhada com a proposta aprovada,
com riscos de não alcançar a receita estipulada na Lei Piva Olímpica no montante estimado de
R$ 100 mil advindos de devoluções de projetos de exercícios anteriores que não são mais
incorporadas automaticamente ao orçamento da entidade e potencial aumento de despesas
atreladas à moeda estrangeira.
A Sra. Vivien Rosso pediu para também para que fosse apresentada a posição consolidada de caixa
da entidade referente a 30/09. A administração explicou apenas que a posição de caixa da CBDN
precisa ser analisada levando em consideração que parte dos recursos em caixa são de aplicação
obrigatória em projetos específicos.

b) Temporada Austral. Apresentação dos principais resultados alcançados durante a temporada
Austral 2019/2020. Projetos e ações foram desenvolvidos para 5 esportes Olímpicos e 2 Paralímpicos.
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Foram 7 Campeonatos brasileiros realizados com mais de 150 participantes e mais de 25 provas
realizadas. Destaque para o retorno da organização do Campeonato Brasileiro de Ski Alpino. No que
tange aos resultados, os principais feitos destacados foram: recorde brasileiro de Ski Cross Country
alcançado por Manex Silva que o colocou na 5ª colocação do YOG Points List; domínio brasileiros
nas provas Junior de Cross Country na América do Sul conquistando 18 medalhas com 6 atletas em
9 provas e 28 Top 5 posições em 45 possíveis, o que deixa o Brasil posicionado para conquistar 4
vagas na modalidade para o YOG na lista parcial divulgada após a temporada; Domínio dos atletas
brasileiros nas provas Sul-Americanas de Para Cross Country conquistando 15 Top 5 em 18 possíveis;
No Snowboard, Noah Bethonico chegou a final das duas etapas de Copa Sul-Americana que disputou
e Isabel Clark venceu as duas etapas da Copa Sul-Americana que correu em Pucon;
Nos destaques institucionais, a CBDN alcançou pelo segundo ano consecutivo a 1ª colocação do
programa GET – Governança, Ética e Transparência do Comitê Olímpico do Brasil e o presidente Sr.
Anders Pettersson comentou sobre a apresentação feita na Suíça sobre o desenvolvimento do Brasil
no Cross Country a convite da FIS – Federação Internacional de Ski. Adicionalmente, contribuições
foram feitas para a governança das entidades em que a CBDN é filiada pela sugestão de melhoria
aos estatutos da IBU – International Biathlon Union, FIS e COB.
c) Atualização comercial. Foram apresentados e comentados os modelos e propostas comerciais
feitas nos últimos meses pela entidade bem como qual o foco da área comercial para os próximos
meses. Adicionalmente, foi explicado que toda ajuda nessa área é sempre bem-vinda, por ser o
maior limitante no desenvolvimento das modalidades.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente da Mesa, lavrando-se a
presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada.

São Paulo, 14 de outubro de 2019.

Leonardo Pereira
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Presidente do Conselho

Secretário da Reunião
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Vivien Rosso
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