
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO

BRASILEIRA DE TIRO COM CBTARCO

Aos vinte e quatro de agosto de 2019, às 10:00 ( dez horas) o Conselho de Administração da

CBTARCO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO, representada pelos -

Conselheiros SANDRA HELENA DE SOUZA SILVA, que secretaria o presente, VICENTE

FERNANDO BLUMENSCHEIN, IGOR GEORDANO DA SILVA NEIVA, JORGE SEBASTIÃO

BERNARDO SILVA, ALEXANDRE CAMPALLE, CLÁUDIO COMPARATO CONTRUCCI, BRUNO

SADOSKI E ERISON RONALDO MARTINS, cabendo especialmente ressalvar que o Conselho de

Administração se reúne em três dias consecutivos, e faz o registro em atas distintas e que

por motivos pessoais o Conselheiro RUBENS VASCONCELOS TERRA NETO, Presidente do

Conselho de Administração não pôde comparecer devendo ser atualizado de todas as

questões objeto de apreciação das reuniões. Comparecem ainda nesta reunião os

colaboradores Eros Fauni, Patrícia Souza, Sandra Alvim, Renato de Carvalho Brito. RESOLVEM

E APRECIAM ENTÃO, O SEGUINTE: 11 PRÉVIA DO COORDENAR TÉCNICO - Pedindo a palavra,

o Coordenador Técnico Eros Fauni apresenta sua insatisfação quanto ao Relatório do

Conselho de Administração de 2018, apresentado á Assembleia de Prestação de Contas.

Face a referida insatisfação dirigiu a todos integrantes do Conselho de Administração

questionando sua concordância expressa aos termos do relatório. E que não houve

unanimidade quanto a concordância dos termos, ou mesmo conhecimento e tais termo. Que

o relatório trouxe ao Coordenador muito desagrado pessoal. O Conselheiro Jorge Bernardo,

único que não respondeu diretamente ao Coordenador, esclarece que não o fez por

entender que seria necessário uma prévia interação com os demais integrantes do

Conselho, e, mais, que no dia anterior, trouxe aos integrantes a necessidade de rever os

termos do Relatório do Conselho, porque identificou a ausência de pleno conhecimento e

aceite de todos os integrantes e que esta questão deveria ser objeto desta reunião. Pela

Conselheira Sandra Helena foi esclarecido que a atividades do Conselho de Administração

em 2019 foi comprometida por estar se organizando, a despeito do esforço dos

participantes. Ainda uma vez o Coordenador se manifesta, e o faz sobre o e-mail

encaminhado pelo Conselheiro Jorge Bernardo quanto a Seletiva Pan Americano México

2020. Faz esclarecimentos técnicos sobre as questões que o originaram, que são admitidos
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como pertinentes por todos. Obserya_£|ue os termos apresentados pelo Conselheiro Jorge



objetivos delineados. Outros esclarecimentos foram oferecidos como: que a liberação de

recursos se opera por projetos de acordo com o planejamento cronológico; que os projetos

devem se cumprir no prazo previsto (prazo de execução e prestação de contas) sob pena de

bloqueio total de qualquer recurso à entidade; recondução dos saldos (sobra) de cada

projeto e na oportunidade mostrou o registro/documento da operação de transferência

eletrônica do saldo para o COB. (4) - Orçamento 2020 - (4.1) O SIGEF - SISTEMA DE

GESTÃO FINANCEIRA /COB - A colaboradora Patrícia sob projeção visual abriu o SIGEF e

detalhou o sistema. Sob o questionamento do Conselheiro Cláudio Contrucci, foi esclarecido

que o CPB não dispõe desta ferramenta de gestão. Abrindo as abas do sistema atendeu os

questionamentos dos Conselheiros. Algumas questões foram abordadas, inclusive

tangenciando questões técnicas especiais como o desenvolvimento da modalidade na base

no CT-Maricá, que foram contornadas com o objetivo de ser retornado a questão foco que é

o orçamento. A colaboradora Patrícia face sugestão de dispor de acesso de CONSULTA ao

SIGEF para Conselheiros e Presidentes, expôs que entende por melhor ser restrito aos

Conselheiros face a complexidade do sistema que precisa de um detalhamento

básico/didático, como o ora oferecido sob pena de comprometer a compreensão do

aproveitamento dos recursos. Em linhas finais ressalvou que aguarda do Conselho de

Administração apoio sobre a definição de metas esportivas e objetivos estratégicos, assim

como uma interação entre Conselho e a elaboração final do orçamento. A Conselheira

Sandra Helena destacou o interesse do Presidente do Conselho de Administração Rubens

Vasconcelos Terra Neto em acompanhar o orçamento com o máximo de proximidade,

inclusive indicando que no dia 11/09, estará no Rio e gostaria de estar no COB. Todos os

relatórios e procedimentos da CBTARCO quanto ao orçamento devem ser divididos com o

Conselho de Administração. (4.2) Do Orçamento/Projetos relacionados/Eventos - O

Coordenador Técnico começou trazendo ao Conselho a possibilidade de atletas da

modalidade composto participarem de torneios internacionais fechados com recursos

pessoais, mas, representando a CBTARCO. Sob proposta do Conselheiro Jorge, o Conselheiro

Contrucci, atleta do composto e representando o Comité de Atletas ficou de apresentar

proposta detalhada inclusive com os comprometimentos éticos e de comportamento

relativos a tal possibilidade. Quanto aos demais eventos o Coordenador apresentou relação,

anexa e integrante desta ata. Em comentários ressalvou quanto as seletivas previstas para

janeiro/2020 a importância do desempenho feminino focando a possibilidade da conquista
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sugerem favorecimentos que não ocorrem. Por sua vez o Conselheiro Jorge apresenta suas

críticas à ausência de informações e que entende que há um déficit de comunicação que

compromete não só o acompanhamento, mas, no seu entendimento o interesse das

Federações. Após várias colocações dos presentes, registra-se o comprometimento de todos

em esforço institucional e pessoal em contribuir para as diminuir os problemas de

comunicação. 2) AINDA SOBRE O QUESITO COMUNICAÇÃO o Conselheiro Cláudio Contrucci

solicita que no site da entidade sejam incluídas as atualizações e informações das atividades

do Paralímpico que atualmente acontecem via "whats-aap" diretamente com os atletas. A

Conselheira Sandra Helena esclarece que estará a curto prazo sendo atendido, e a

colaboradora Patrícia detalha que os serviços de alimentação de dados e informações no site

priorizaram o atendimento da Portaria 115/2018-Secretaria de Esporte, antigo ME. O

Conselheiro Cláudio Contrucci reiterou a necessidade de publicidade das informações e

programações das atividades o Paralímpico. Foram colocadas muitas especialidades do

universo Paralímpico e registrou-se o compromisso da iniciativa solicitada. 3) LEI PIVA: (3.1)

CPB - Observando a previsão de pauta, pela colaboradora Sandra Alvim, foi apresentado o

processo de utilização dos recursos disponibilizados pelo Comité Paralímpico Brasileiro

(CPB). Trouxe três procedimento em fases distintas para ilustrar - Solicitação, Prestação de

Contas, e Prestação de Contas Aprovadas. Detalhou desde a comunicação da disponibilidade

do recurso, elaboração de Planilhas, complexidades da execução e detalhamentos especiais

como: cada projeto uma conta bancária zerada; cotações prévias com apresentação e plena

idoneidade fiscal; contratação de serviços continuados sob licitação. As considerações

deflagraram sobre a atual agência de viagens que atende a CBTARCO, que fornece passagens

aéreas com preços totalmente acima dos valores praticados no mercado. Muitas opiniões e

questionamentos foram apresentados assim como esclarecimentos. (3.2) COB -

Continuadamente a colaboradora Patrícia apresentou o processo de utilização dos recursos

disponibilizados pelo Comité Olímpico do Brasil (COB). Ressalvou especialmente a existência

do SIGEF- Sistema de Gestão Financeira do COB, que otimiza os procedimentos de utilização

dos recursos. De forma ampla os procedimentos COB-CPB e assemelham. O COB, por conta

de sua estrutura mais elaborada apresenta critérios para a divisão dos recursos entre as

Confederações, assim como atualmente solicita a parametrização dos projetos apresentados

com os objetivos estratégicos da entidade. O Conselheiro Jorge falou do valor do Plano

Estratégico fundamentando as ações da Confederação, com a necessária publicidade dos
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da vaga Olímpica para equipe feminina e/ou mista. Os demais eventos suscitaram muitas

abordagens, sobre cada um de tais eventos propriamente dito, , potencial dos eventos

elencados para conquistas de vagas; sobre os atletas de alto rendimento atuais; o técnico

contratado Jorge Carrasco; perfil dos técnicos nacionais; necessidade de formalizar

regulamentos, regimentos & termos que disciplinem atletas, seleção e delegações da

entidade. Nada mais havendo a tratar, ressalvando que os colaboradores Patrícia Souza,

Sandra Alvim, Renato de Carvalho Brito, deixam de assinar o presente por terem sido

liberados antes de seu término, eu SANDRA HELENA DE SOUZA SILVA lavrei os demais

participantes firmam o presente. *****

Maricá,

VUJ
ANDRA HELENA DE SOÍ

BttJMENSCHEIN

S/**' i
I<SOR GEORDANO DA SILVA N EIVA

ALEXANDRE CAMPALL

CLÁUDIO COMPARATO CONTRUCCI



2020 rascunho l
De 13 a 18 de Janeiro primeira concentração com seletiva para o México
pan-americano classificatória para olimpíada

De 3 a 8 de Fevereiro segunda concentração com seletiva para o México
pan-americano classificatória para olimpíada

México Monterrey de 22 a 29 de Marco

Pan-americano valido classificação continental para o Brasil seria só para
mulher sendo que a vaga masculina já temos 3 vagas disponível

World Cup l Guatemala

De 20 a 26 Abril

World cup 2 Shangay

De 4 a 10 de Maio

Medellin colombia ranking mundial open

De l a 7 de Junho

BERLIN de 21 a 28 de Junho

Classificatória por equipe (3 equipe e uma equipe mista)

Olimpiade de 23 a 31 de Julho


