
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL PARA DEFICIENTES – CBVD 
CNPJ: 05.634.009/0001-78 

Rua José Freire, 508 – Salgado Filho – Aracaju /SE CEP:49 020-410 
Tel: + 55 79 3303-4261 - Email: cbvd@cbvd.org.br 

RELATÓRIO  

 

ATIVIDADES EXECUTADAS PELA CBVD EM 2019 

 

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), 
apresenta relatório de atividades executadas no ano de 2019. Para atingir os 
objetivos propostos, foi necessário planejar, executar, monitorar e avaliar.  

 
Finalidades estatutárias: 
Art. 4º, A CBVD tem por fim: 
a) Administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo o país a 

prática de voleibol por pessoas com deficiência, em todos os níveis, inclusive o 
de rendimento, bem como o de formação e o paralímpico praticado por pessoas 
com deficiência, com observância das normas do CPB e da ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE VOLEIBOL PARA DEFICIENTES - (WORLD ORGANIZATION 
VOLLEYBALL FOR DISABLED) WOVD; 

b) Representar o voleibol brasileiro praticado por pessoas com deficiência 
junto aos poderes públicos em caráter geral; 

c) Representar o voleibol brasileiro praticado por pessoas com deficiência 
no exterior, em competições amistosas ou oficiais das entidades continentais 
(Sul-Americana) e mundiais da respectiva ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
VOLEIBOL, PARA DEFICIENTES - (WORLD ORGANIZATION VOLLEYBALL 
FOR DISABLED) WOVD, observada a competência do CPB; 

d) Promover ou permitir, mediante autorização, por seus filiados e 
associados a realização de competições interestaduais e de competições 
internacionais no território brasileiro; 

e) Respeitar e fazer respeitar as regras, normas e regulamentos 
internacionais e paralímpicos; 

f) Informar às filiadas e associadas sobre as decisões que adotar, bem 
como aquelas que emanarem dos poderes públicos, do CPB e das Entidades 
internacionais; 

g) Regulamentar as inscrições dos praticantes do voleibol praticado por 
pessoas com deficiência na CBVD e as transferências de uma para outra de 
suas filiadas ou associadas, fazendo cumprir a exigências das leis nacionais e 
normas internacionais; 

h) Promover, fomentar e regulamentar a prática do voleibol em alto nível, 
nas categorias: estudantil, universitário, comunitário e de cunho social, praticado 
por pessoas com deficiência; 

i) Promover o funcionamento de escolas, cursos técnicos, cursos de 
iniciação desportiva, de formação e de especialização para pessoas com 
deficiência; 

j) Promover a realização de competições, campeonatos e torneios e 
demais atividades de prática na modalidade do voleibol para pessoas com 
deficiência; 
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k) Expedir às filiadas ou associadas, com caráter de adoção obrigatória, 
qualquer ato necessário à organização, ao funcionamento e à disciplina das 
atividades do voleibol para pessoas com deficiência que promoverem ou 
participarem; 

l) Regulamentar as disposições legais relativas aos atletas com 
deficiência dispondo sobre inscrições, registro, inclusive de contrato, 
transferências, remoções, reversões, cessões temporárias ou definitivas; 

m) Decidir sobre a promoção de competições interestaduais ou nacionais 
pelas entidades estaduais de administração e ou de prática desportiva do 
voleibol para pessoas com deficiência, estabelecendo diretrizes, critérios, 
condições e limites sem prejuízo de manter a privacidade de autorização para 
que tais entes desportivos possam participar de competições de caráter 
internacional; 

n) Interceder perante os poderes públicos, em defesa dos direitos e 
interesses legítimos de seus filiados e das pessoas jurídicas e físicas sujeitas à 
sua jurisdição; 

o) Quando devidamente amparado por lei de regência, requerer junto às 
autoridades fazendárias a autorização para a importação de equipamentos, 
materiais e demais utensílios para a prática do voleibol para pessoas com 
deficiência com as devidas isenções, para uso próprio ou de suas filiadas; 

p) Certificar, quando solicitada, a condição de clube formador de atletas 
na forma da legislação vigente; 

q) Aplicar diretamente ou na forma de repasse à suas filiadas, as verbas 
e receitas obtidas através de leis e incentivo, participação em prognósticos e 
loterias e demais formas de incentivos previstos em lei ou regulamentos; 

r) Licenciar a quaisquer terceiros, dentre, ou fora do território brasileiro, às 
marcas, nome, símbolos de sua titularidade, registradas junto aos organismos 
nacionais ou internacionais competentes, ainda aqueles assegurados pela 
legislação brasileira, cuja titularidade lhe seja reconhecida ou cedida, de modo a 
gerar receitas; 

s) Licenciar ou autorizar a veiculação por qualquer meio ou processo, a 
quaisquer terceiros, dentro ou fora do território brasileiro as imagens do 
espetáculo desportivo que promover ou deter a titularidade; 

t) Praticar no exercício da direção nacional do voleibol para pessoas com 
deficiência todos os atos necessários à realização de seus fins. 
 

 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: 
 
Cumprindo seu estatuto, a Confederação Brasileira de Voleibol para 

Deficientes – CBVD, realizou a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no 
dia 23/02/2019 nas dependências do Real Praia Hotel, Av. Santos Dumont, 1269, 
Coroa do Meio, Aracaju/SE conforme edital publicado e enviado aos 
convocados.  

A Assembleia Geral Ordinária tratou dos assuntos:  
1. Apresentação do relatório da presidência relativo às atividades de 

2018; 
2. Aprovação das contas do exercício de 2018 acompanhada pelo parecer 

do conselho fiscal. 
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A Assembleia Geral Extraordinária tratou dos assuntos: 
1. Alteração do Estatuto da CBVD no seguinte ponto: 
a) Alteração do artigo 30, alínea “c”. 

 
De acordo com a convocação participaram dirigentes dos clubes, equipe 

CBVD, assessoria jurídica, apoio, fotógrafo, conselho fiscal e representantes dos 
atletas. 

 

 Semanas de Treinamento da Seleção Brasileira de Voleibol Sentado 
(Masculino e Feminino): 
 
O Brasil é uma potência no esporte paralímpico, figurando entre as dez 

melhores nações e entre as cinco melhores seleções de cada categoria do 
Voleibol Sentado nos Jogos Paralímpicos. As equipes brasileiras de Voleibol 
Sentado masculino e feminino ocupam lugar de destaque no ranking mundial, 
estando classificadas em 2º e 3º lugar respectivamente. 

Após os resultados de 2016 (bronze feminino e a 4ª colocação da equipe 
masculina) o Brasil passa a ser respeitado internacionalmente e 
consequentemente passa a ter uma responsabilidade maior. Neste sentido, pós 
Jogos do Rio 2016 foi dado início a preparação visando a classificação para a 
próxima edição dos Jogos Paralímpicos de Tokyo 2020. O primeiro passo foi 
dado em 2017, com a classificação para o Campeonato Mundial. 
 Em cada Semana de Treinamento foi reunido todo corpo técnico da CBVD 
visando a construção de parâmetros físicos, funcionais, psicológicos técnicos e 
táticos dos atletas que compõem as seleções brasileiras. Este período é 
fundamental para planificação do trabalho, estabelecimento de metas individuais 
e coletivas a serem obtidas até a competição alvo desse ano, o Campeonato 
Mundial. 

Nos Jogos Parapan-Americanos ocorridos em 2019 fizemos ótima 
campanha obtendo no masculino a 1ª colocação e no Feminino a 2ª colocação. 
A conquista do ouro com a seleção masculina veio de forma invicta, a conquista 
da prata com a seleção feminina conta com apenas duas derrotas, sendo tais 
derrotas para a mesma seleção. Indubitavelmente estamos preparados para os 
Jogos de 2020 e possíveis medalhas paralímpicas. 
 

 Campeonatos Nacionais 2019: 
 

O voleibol sentado vem ganhando espaço no cenário esportivo para 
pessoas com deficiência. Com a presença da modalidade na fase final dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016 e a medalha de bronze da seleção feminina o esporte 
passa a figurar o seleto grupo de esportes paralímpicos que subiram ao pódio 
em uma edição desses Jogos.  

Após os resultados de 2016 (medalha de bronze da equipe feminina e a 
4ª colocação da equipe masculina), a CBVD, estabeleceu no seu planejamento 
estratégico o fortalecimento e ampliação dos clubes, através da organização de 
um campeonato nacional amplo e estimulante, que propicie o desenvolvimento 
do esporte e de seus praticantes. Nesse sentido, foi estabelecido um sistema de 
disputa mais estimulante, que promova mais jogos entre as equipes, assim 
instituindo em 2019: 
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a) Campeonato Feminino: Disputado em chave única e em 2 turnos. 
b) Campeonato Masculino – Série Prata: Com 2 divisões regionais assim 

definidas: CHAVE A – Nordeste e Norte; CHAVE B – Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste.  

c) Campeonato Masculino - Série Ouro: Com disputa nacional. 
Dessa forma, possibilita a visibilidade e oportuniza a inclusão de mais 

pessoas com deficiência na prática desse esporte. 
 

o Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Feminino 2019: 
 

O Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Feminino 2019 foi realizado 
em chave única e em 2 turnos. O 1º Turno aconteceu entre os dias 22 a 26 de 
maio no Ginásio Internacional Newton de Faria, Av. Senador Lourenço Dias, s/n 
- Setor central Anápolis/GO. Já o 2º Turno aconteceu entre os dias 17 a 22 de 
setembro no Centro Paralímpico Brasileiro, Arena Voleibol Sentado, Rod. dos 
Imigrantes - Vila Guarani, São Paulo/SP. 

 
o Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série 

Prata 2019: 
 

O Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série Prata 
2019 foi realizado com 2 Chaves, sendo a Chave A realizada em 2 grupos e a 
Chave B em grupo único. A disputa da Chave A aconteceu entre os dias 29 de 
maio a 03 de junho no Ginásio Hermes Taurino, Rua Pref. Luís Alberto Moreira 
Coutinho, 51 - Mangabeira VII, João Pessoa/PB. Já a Chave B aconteceu entre 
os dias 17 a 22 de setembro no Centro Paralímpico Brasileiro, Arena Voleibol 
Sentado, Rod. dos Imigrantes - Vila Guarani, São Paulo/SP. 

As equipes campeãs de cada chave obtiveram acesso ao Campeonato 
Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série Ouro 2020. 

 
o Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série 

Ouro 2019: 
 

O Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série Ouro 
2019 foi realizado com 2 Chaves. Aconteceu entre os dias 08 a 14 de dezembro 
no Centro Paralímpico Brasileiro, Arena Voleibol Sentado, Rod. dos Imigrantes - 
Vila Guarani, São Paulo/SP. Duas equipes foram rebaixadas para o Campeonato 
Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série Prata 2020, sendo uma pela 
pior campanha e outra pela não participação do campeonato. 
 

 Curso de Classificador Internacional e Monitoramento do 
Campeonato Europeu – Hungria 2019: 
 
Preocupada com a formação de recursos humanos voltados para atuar 

de forma efetiva no voleibol sentado a CBVD inscreveu dois representantes 
(médicos) para participar do Curso Internacional de Classificador nível I 
promovido pela World ParaVolley, no período de 10 a 16 de julho de 2019 na 
cidade de Budapeste - Hungria.  
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Este curso foi de extrema importância para a CBVD para qualificar seu 
quadro de classificadores, visto que possuíamos apenas um classificador 
internacional atuando no quadro da CBVD. 

Paralelo ao Curso de Classificação foi realizado o Campeonato Europeu 
de 2019, competição que daria vaga ao campeão para os Jogos Paralímpicos 
de 2020. É a principal competição na Europa e foi uma importante oportunidade 
para montar um banco de dados com as informações dos principais adversários 
europeus das seleções brasileiras de voleibol sentado, as equipes da Rússia; 
Ucrânia; Bósnia; Alemanha; Holanda e Polônia no masculino e as seleções da 
Rússia; Ucrânia; Itália; Alemanha e Croácia no feminino. A competição também 
ocorreu na cidade de Budapeste na Hungria. 

 
As atividades acima mencionadas estão resumidas no anexo que segue. 
 
 
 

Aracaju, 07 de janeiro de 2020. 
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ANEXO 01 

 

ATIVIDADES DATA LOCAL 

1ª Semana de Treinamento da Seleção Masculina 11 a 16/03/2019 CPB – São Paulo/SP 

1ª Semana de Treinamento da Seleção Feminina 17 a 23/03/2019 CPB – São Paulo/SP 

2ª Semana de Treinamento da Seleção Masculina 07 a 14/04/2019 CPB – São Paulo/SP 

2ª Semana de Treinamento da Seleção Feminina 28/04 a 05/05/2019 CPB – São Paulo/SP 

Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Feminino 2019 1º Turno 22 a 26/05/2019 
Ginásio Newton de Faria, 

Anápolis/GO 

Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série Prata 2019 Chave A 29/05 a 03/06/2019 
Ginásio Hermes Taurino, 

João Pessoa/PB 

3ª Semana de Treinamento da Seleção Masculina 01 a 07/06/2019 CPB – São Paulo/SP 

3ª Semana de Treinamento da Seleção Feminina 14 a 20/06/2019 CPB – São Paulo/SP 

4ª Semana de Treinamento da Seleção Feminina 08 a 14/07/2019 CPB – São Paulo/SP 

Curso de Classificador Internacional e Monitoramento do Campeonato Europeu 09 a 17/07/2019 Budapeste - Hungria 

4ª Semana de Treinamento da Seleção Masculina 14 a 21/07/2019 CPB – São Paulo/SP 

5ª Semana de Treinamento da Seleção Feminina e Masculina 11 a 17/08/2019 CPB – São Paulo/SP 

Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Feminino 2019 2º Turno 17 a 22/09/2019 CPB – São Paulo/SP 

Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série Prata 2019 Chave B 17 a 22/09/2019 CPB – São Paulo/SP 

Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino – Série Ouro 2019 08 a 14/12/2019 CPB – São Paulo/SP 

 


