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Confederação Brasileira de Desportos na Neve 
 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

 

1. Data, hora, local. Realizada em 11 de dezembro 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, Sra. Vivien Rosso. Ausências justificadas da 

Sra. Ana Carla Fonseca Reis e do Sr. Luis Roberto Moraes. Presentes também, como convidados, 

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

Cavazzoni, CEO e superintendente técnico.  

 

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) Apresentação dos resultados esportivos temporada Austral 
b) Auditoria Exercício 2018 
c) Apresentação resultado financeiro até Ago/2018 
d) Update despesas extraordinárias 
e) Orçamento 2019 
f) Update trabalhista 
g) Plano para redução de dependência de recursos públicos 
h) Update sobre a MP 846 
i) Update Snow Club 
j) Perspectivas futuras 

 

a) Apresentado os resultados esportivos da temporada Austral 2018/2019 que compreende o período 

de atividades e competição entre julho e outubro de 2018. Destaque para os resultados alcançados 

e os 3 recordes brasileiros quebrados ao longo da temporada, além de 33 personal bests alcançados 

pelos atletas brasileiros que representaram o país ao longo da temporada. 

b) Apresentado processo seletivo realizado para a escolha da auditoria referente ao exercício 2018, 

vencido pela EY. 

c) Apresentado o resultado financeiro até agosto de 2018, com receitas operacionais de 

R$ 2.856.651,52 (dois milhões oitocentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e um reais 

e cinquenta e dois centavos) e despesas operacionais de R$ 2.988.965,51 (dois milhões novecentos 

e oitenta e oito mil e novecentos e sessante e cinco reais e cinquenta e um centavos). 
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d) Apresentado a requisição da receita federal para regularização de contribuições previdenciárias, 

sendo a mesma regularizada de imediato em Outubro de 2018 dentro do prazo estipulado pelo 

Órgão. 

e) Orçamento aprovado: 

(I) Receitas projetadas: R$ 5.516.757 (cinco millhões, quinhentos e dezeseis mil e setecentos 

e cinquenta e sete reais) 

(II) Depesas projetadas: R$ 5.411.952 (cinco milhões, quatrocentos e onze mil e novecentos e 

cinquenta e dois reais) 

f) Apresentada atualização de processo trabalhistas da entidade para conhecimento dos 

conselheiros. 

g) Apresentado o plano de redução de dependência de recursos públicos para entidade para 

conhecimento dos conselheiros, que foca em inovação e geração de serviços próprios.  

h) Apresentada atualização sobre a MP 846 que alterou a distribuição de recursos da loteria, bem 

os artigos de governança das entidades esportivas que utilizam recursos públicos na Lei 9.615/98, 

Arts. 18º e 18-A.  

j) Apresentada e discutida as perspectivas futuras frente ao novo cenário político e economico do 

país, bem como o cenário internacional onde a CBDN está inserida. 

 

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, 11 de dezembro de 2018. 

 

 

Leonardo Pereira      Pedro Cavazzoni 

Presidente do Conselho     Secretário da Reunião 

 

  

Ademar Couto  

       

 

Vivien Rosso       


