
 

ATA DO CONSELHO CONSULTIVO – REUNIÃO DEZEMBRO 2021 
 
Foi a realizada no dia de 27 de novembro de 2021 a reunião do Conselho Consultivo da CBDU com 
a participação dos seguintes conselheiros Luciano Cabral (presidente da CBDU), Alim Maluf Neto ( 
vice presidente executivo da CBDU), Lilian Valente ( vice presidente regional Norte), Flavio Oliveira 
(vice presidente regional Nordeste), Rafael Serour (vice presidente regional Sudeste), Lusimar 
Santos (vice presidente regional Centro Oeste) e Ney Mecking ( vice presidente regional Sul), tendo 
também participado o Diretor Financeiro da CBDU, Marcelo Falcão, esta reunião foi realizada em 
modo online, foi utilizada a plataforma ZOOM e sua Ata redigida por mim, Mario Ferro, Diretor 
Administrativo da Confederação. 
Iniciada a reunião o presidente da CBDU deu as boas-vindas a todos por atenderem à reunião do 
Conselho, leu o Edital de Convocação e abordou os pontos da pauta: 

1. AGE – Orçamento 2022; 
2. Indicação do representante do Conselho Consultivo no Conselho Diretivo; 

E explicou o procedimento que será adotado para aprovação do Orçamento do ano seguinte, 
passando pelos Conselhos Fiscal e depois para aprovação em Assembleia. Na continuidade, Luciano 
explicou a construção de previsão orçamentária, mesmo sendo maior do que a arrecadação das 
loterias, prevendo futuros convênios com governos, fazendo assim, que o montante se torne maior 
do que a arrecadação, porém, a execução fica atrelada aos recursos arrecadados e/ou conveniados. 
Luciano passou a palavra ao Marcelo para iniciar a apresentação do Plano Orçamentário.  
Dando início à sua apresentação Marcelo explanou que o orçamento 2022 é construído com a 
arrecadação das loterias no ano de 2021 e mais os projetos conveniados com diversos órgãos 
governamentais, alguns já em processo de repasse (Ministério da Cidadania) e outros em 
tramitação, para 2022 a CBDU possui já uma previsão de R$20.000.000,00 (loterias), 
R$17.410.514,08 (Ministério da Cidadania – somados o já aprovado e em processo de repasse e 
mais os em tramitação) e mais R$830.000,00 em Recursos Próprios. Luciano pediu a palavra para 
explicar que do montante de R$20M, 75% são destinados para área fim e 25% para a área meio, 
nesse interim Marcelo informou que há um Fundo de Reserva de R$39.059.699,89, Luciano 
continuando, complementou que esse último valor citado se deve às sobras de temporadas 
anteriores, porém, a maior parte é devido a não utilização de recursos no ano de 2020 por conta da 
pandemia e esse valor garante 2 anos de fluxo de caixa. Na sequência, comunicou que há a garantia 
de recursos para os Jogos Mundiais Universitários (Universíades) e mais dois projetos em tramitação 
para atender o calendário internacional da CBDU, finalizando esse tópico, explicou que o orçamento 
foi construído para estar em conformidade com os objetivos da Confederação. Nesse momento, o 
vice-presidente região sul e região sudeste felicitaram pelo planejamento e pela maneira que foi 
realizada a construção do orçamento. 
Passando para o segundo ponto da reunião, Luciano solicitou que o Conselho Consultivo indicasse 
um de seus membros para fazer parte do Conselho Diretivo da CBDU e que poderiam ter o prazo de 
até o último dia do ano de 2021 para fazer a indicação. Nesse momento, Rafael Serour, propôs que 
a indicação fosse realizada nesta mesma reunião, não havendo objeção, seguiu-se o processo e o 

Clicksign 21a353b3-df04-4986-9847-1d179e68a334

.



 

Conselho Consultivo indicou Flávio Mendonça, vice-presidente região Nordeste, como o 
representante desse conselho. 
Não tendo mais a acrescentar, foi finalizada a reunião do Conselho Consultivo e sua Ata encerrada. 
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06 dez 2021, 17:31:42 Operador com email amanda.diniz@cbdu.org.br na Conta c7043f12-99de-4de9-bfdf-

c6bbcc337c8b criou este documento número 21a353b3-df04-4986-9847-1d179e68a334. Data

limite para assinatura do documento: 22 de dezembro de 2021 (16:51). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 dez 2021, 17:31:45 Operador com email amanda.diniz@cbdu.org.br na Conta c7043f12-99de-4de9-bfdf-

c6bbcc337c8b adicionou à Lista de Assinatura:

faes@cbdu.org.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

06 dez 2021, 17:31:45 Operador com email amanda.diniz@cbdu.org.br na Conta c7043f12-99de-4de9-bfdf-

c6bbcc337c8b adicionou à Lista de Assinatura:

faud@cbdu.org.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

06 dez 2021, 17:31:45 Operador com email amanda.diniz@cbdu.org.br na Conta c7043f12-99de-4de9-bfdf-

c6bbcc337c8b adicionou à Lista de Assinatura:

feurj@cbdu.org.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

06 dez 2021, 17:31:45 Operador com email amanda.diniz@cbdu.org.br na Conta c7043f12-99de-4de9-bfdf-

c6bbcc337c8b adicionou à Lista de Assinatura:

fgdu@cbdu.org.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

06 dez 2021, 17:31:45 Operador com email amanda.diniz@cbdu.org.br na Conta c7043f12-99de-4de9-bfdf-

c6bbcc337c8b adicionou à Lista de Assinatura:

fpdu@cbdu.org.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

06 dez 2021, 17:31:45 Operador com email amanda.diniz@cbdu.org.br na Conta c7043f12-99de-4de9-bfdf-

c6bbcc337c8b adicionou à Lista de Assinatura:

financeiro@cbdu.org.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

06 dez 2021, 17:49:21 FLAVIO mendonça de Oliveira  assinou como validador. Pontos de autenticação: email

faes@cbdu.org.br (via token). CPF informado: 985.794.795-68. IP: 177.25.165.153. Componente

de assinatura versão 1.171.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 dez 2021, 19:40:40 Rafael serour assinou como validador. Pontos de autenticação: email feurj@cbdu.org.br (via

token). CPF informado: 259.860.667-15. IP: 177.142.186.101. Componente de assinatura versão

1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 dez 2021, 22:45:42 Ney De Lucca Mecking assinou como validador. Pontos de autenticação: email

fpdu@cbdu.org.br (via token). CPF informado: 184.482.249-49. IP: 168.181.50.226. Componente

de assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 dez 2021, 00:29:19 Lusimar pinto dos Santos  assinou como validador. Pontos de autenticação: email

fgdu@cbdu.org.br (via token). CPF informado: 884.685.001-78. IP: 189.40.67.62. Componente de

assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 dez 2021, 06:57:09 MARCELO FALCAO DE FARIAS assinou como validador. Pontos de autenticação: email

financeiro@cbdu.org.br (via token). CPF informado: 018.365.694-67. IP: 189.6.34.103.

Componente de assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 dez 2021, 11:02:50 lilian rodrigues valente assinou como validador. Pontos de autenticação: email

faud@cbdu.org.br (via token). CPF informado: 276.705.382-87. IP: 177.66.9.62. Componente de

assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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07 dez 2021, 11:02:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

21a353b3-df04-4986-9847-1d179e68a334.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 21a353b3-df04-4986-9847-1d179e68a334,

com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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