
 

 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO, no dia 23 de junho de 2021. 
 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 11h00min, 

reuniram-se por teleconferência, o Membro do Conselho de Direção da Confederação 

Brasileira de Tiro Prático, Sr. Hwaskar Fagundes; e o Diretor Comercial da CBC, Sr. 

Paulo Ricardo Gomes. A reunião começou com a apresentação da pauta: 1- Falta de 

insumos para os atletas competidores no ano de 2021. O Sr. Hwaskar explanou na 

reunião sobre a abordagem no ofício 001 com a proposta da CBC para venda e 

distribuição de insumos para recarga de munições, munições e cartuchos aos atletas, 

atiradores desportistas, e entidades de tiro. Com um procedimento de venda adotado 

conforme atividade desempenhada pelo atleta, como sugestão a participação do mesmo 

em competições. Seguindo diante a esta proposta, também foi informado que para critério  

de comprovação para distribuição; a apresentação da habitualidade atualizada e o 

calendário desportivo das entidades, bem como os cursos e treinamentos, seria uma forma 

ideal de gerir a quantidade a ser fornecida. Para o Sr. Paulo Ricardo, o mesmo informou 

que neste caso não consegue atender o solicitado, pois é uma demanda alta para o 

momento crítico. Porém, não apenas disponibilizou a venda para quem comprou em 2020, 

mas abrangeu também os que adquiriram os insumos em 2019. Assim, a CBC irá atender 

os clientes que compraram 2019 e 2020, cadastrados no sistema, fornecendo as cotas 

normais aos atletas. O membro do conselho de direção questionou o caso para quem não 

adquiriu nessas duas datas, os novos atiradores, e quem ainda não competiu por não ter 

insumos. Assim, ficou acordado que a CBTP irá enviar uma lista previamente cadastrada 

com referidos atletas não contemplados e sem históricos de compra em 2019 e 2020 para 

a CBC afim de aquisição de até 3 (três) mil espoletas. O importante é que essa lista seja 

apenas para aqueles que não tenha histórico de compras, os atletas que já possuem 

cadastrados na CBC em compras desses dois anos específicos citados, não entram na 

listagem, pois serão contemplados e enquadrados nas cotas já oferecidas pela empresa. 

Em diante, o Sr. Hwaskar informou, que nesta listagem estará somente os atletas que não 

possuem histórico de compras nos referidos anos (2019 e 2020), limitando a venda até 3 

(três) mil espoletas, para atendimento em caráter emergencial para suprir o ano de 2021, 

até que se normalize. Deixando claro, conforme informado pelo o Sr. Paulo Ricardo, que 

projetil e pólvora não está sendo o problema de aquisição. Para critérios de confirmação, 

serão todos aqueles atletas que fizeram inscrição de alguma forma em 2021 e/ou irão 

competir. Desta forma, em comum acordo, ambos agradeceram pela colaboração, dando 

por encerrada a reunião. 

[Assinado Eletronicamente]                                     [Assinado Eletronicamente] 

Hwaskar Fagundes                                                 Paulo Ricardo Gomes 

Membro do Conselho Fiscal CBTP                      Diretor Comercial da CBC 
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