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Confederação Brasileira de Desportos na Neve 
 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

 

1. Data, hora, local. Realizada em 05 de junho de 2018, às 17h, na sede da entidade, na Rua 

Pequetita, 145 – Cj14, 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. Ademar Couto, Sr. Leonardo Pereira, Sr. Luis Roberto Moraes, Sra. Vivien Rosso. 

Ausência justificada da Sra. Ana Carla Fonseca Reis. Presentes também, como convidados, Sr. 

Anders Pettersson, presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, vice-presidente, Sr. Pedro 

Cavazzoni, CEO e superintendente técnico, e Sr. Stefano Arnhold. 

 

3. Mesa. Sr. Leonardo Pereira, presidente do conselho, Sr. Pedro Cavazzoni, secretário da reunião. 

 

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

 

a) Eleição do presidente e vice-presidente do Conselho de Administração; 
b) Regimento do Conselho de Administração; 
c) Calendário de Reuniões ; 
d) Aprovação do Orçamento para o ano de 2018; 
e) Projetos de Lei de Incentivo Estadual; 
f) Snow Club; e 
g) Planejamento Estratégico da Entidade. 

 

a) Eleitos os conselheiros Sr. Leonardo Pereira, para presidência, e a Sra. Vivien Rosso para a vice-

presidência do Conselho. 

b) Proposta inicial para o Regimento interno será elaborada e circulada para aprovação na próxima 

reunião.   

c) Calendário de reuniões, as reuniões serão realizadas preferencialmente às terças ou quartas-

feiras a partir das 17:00, de acordo com os períodos abaixo: 

(I) 3ª semana de março; 

(II) Última semana de junho; 

(III) 2ª semana de outubro; e 

(IV) 2ª semana de dezembro. 

 

d) Orçamento aprovado: 
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(I) Receitas projetadas: R$ 4.418.951,50 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, 

novecentos e cinquenta e um Reais e cinquenta centavos) 

(II) Despesas projetadas: R$ 4.571.187,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e um mil e 

cento e oitenta e sete Reais)  

e) Os conselheiros tomaram conhecimento dos 3 (três) projetos aprovados na Lei de Incentivo 

Paulista, totalizando R$ 552.616,40 (quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis Reais 

e quarenta centavos) para captação.  

f) Foi apresentado o conceito e projeto Snow Club  

g) Devido ao tempo, não foi possível apreciar este item da pauta, que ficará para a próxima reunião. 

 

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, 05 de junho de 2018. 

 

 

 

Leonardo Pereira      Pedro Cavazzoni 

Presidente do Conselho     Secretário da Reunião 

 

  

Ademar Couto         

 

Luis Roberto Moraes  

 

Vivien Rosso       


