Relatório de ATAS DE ASSEMBLÉIAS
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE
1998.
- Passando ao 4º Item da pauta, situação dos Clubes com status de Federação, o Sr.
Presidente expôs a situação do Clube dos Caçadores no Rio Grande do Norte, que não vem
atendendo aos anseios dos seus filiados e de outros clubes da região junto a CBTP. Sugeriu,
que fosse cancelado o status de Federação do Clube em questão, e enviar uma
correspondência para os clubes daquele estado se organizarem de forma a fundarem uma
Federação, oferecendo subsídios para que em noventa dias, eles fundarem a Federação do
Rio Grande do Norte. ASSUNTO DEVIDAMENTE CONCLUÍDO NA AGO POSTERIOR.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE
1999.
- Passando para o 2º ítem, aprovação das contas de 1998, o Sr. Presidente solicitou à AGO,
um tempo até o dia do Campeonato Brasileiro, a fim de que o contador pudesse enviar ao
Conselho Fiscal as contas desse período, por sua própria impossibilidade de concluir essa
tarefa. Dessa forma, ficou decidido pelos presentes, que a presente ata deveria ser concluída
após o cumprimento dessa exigência do edital, não obstante, a AGO tivesse continuidade
com os outros ítens. Assunto concluído. APROVADA NA ATA DA AGE DE 29/07/2000.
- Passando para o 4º ítem , cobrança das anuidades de 2000, foi aprovada a proposta de
Minas Gerais e de São Paulo. Tal proposta se baseia para a Confederação na cobrança direta
de sua taxa de filiação e refiliação. Assim que se passar os prazos de vencimento da taxa de
filiação e refiliação a Confederação irá providenciar um ofício informando os atletas em dia e
um outro ofício informando os que se encontram com suas obrigações em atraso, este prazo
de informação se dará até o dia 31 de abril, onde também a Federação terá o prazo de 30
dias a contar do recebimento destes ofícios para dar uma posição individual de cada atleta
em atraso, caso a Confederação não obtenha nenhuma posição da Federação, a mesma
arcara com a responsabilidade de reembolsar a Confederação os atletas que não quitaram
seus débitos.
- E dever da Federação com a Confederação, se o seu atleta não se encontra em dia com
suas obrigações, a sua imediata desfiliação, e solicitação ao Ministério da Defesa através dos
órgãos de fiscalização SFPC/RM o cancelamento do Certificado de Registro de atirador de
“Tiro Prático”. Uma cópia do referido ofício ao atleta e ao SFPC deverá ser remetido a está
Confederação.
- Passando para o 5º e último item, aceitação definitiva da Federação de Tiro Prático do Rio
Grande do Norte; no qual foi aprovada pôr unanimidade. ASSUNTO DEVIDAMENTE
CONCLUÍDO, pendente na AGO anterior.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2000.
- Passando para o 2º item, definir se o local de residência do eleito não for o Estado do RJ
um endereço comercial para uma filial da CBTP com status administrativo. Dessa forma, foi
criada a sub-sede da CBTP localizada à Rua General Andrade Neves, 622, bairro Gutierrez,
Belo Horizonte – MG, cep.: 30430-070.
ATA DA ASSEMBLÉIA, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2000.
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA AGE, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2000, em Atibaia (SP)
- - Cobrança da anuidade definida na A.G.E. realizada em Fortaleza em 04 de setembro de
1999, ASSUNTO PENDENTE!
- Aprovação da Prestação de contas de 1998, aditando a ata de 26/03/2000;
- Previsão de que se a Federação que se compromete à realizar prova da CBTP não cumpre
FICA IMPEDIDA POR DOIS ANOS DE REALIZAR QUALQUER PROVA DO RANKING DA CBTP;
- Determinados os critérios para que a CBTP escolha/aprove os locais de provas do Ranking
nacional;

- Firmado prazo para que as Federações INFORMEM QUE ESTÁ ADIMPLENTE, sob pena de
desfiliação dos atletas, uma vez que o DFPC informou haverem 3379 CR´s ativos de tiro
prático e somente 1800 atletas constam dos pagantes da CBTP; ASSUNTO PENDENTE!
- Decidido que se o atleta pedir “licença” da CBTP por qualquer motivo NÃO HAVERÁ
ISENÇÃO DA ANUIDADE, e o inadimplemento será informado o EB para o cancelamento do
CR, na forma do R-105;
- Confirmado que a CBTP enviará uma relação dos Atletas em dia com suas obrigações, para
cada região, para que os demais tenham o seu CR CANCELADO DEFINITIVAMENTE. ASSUNTO
PENDENTE!
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2000, no Rio de Janeiro
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA AGE, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2001, em Brasília (DF)
- Apresentação dos trabalhos da ONED – Organização Nacional das Entidades Desportivas
junto ao MET – Ministério de Esporte e Turismo, da qual a CBTP é membro fundador;
ASSUNTO PENDENTE!
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2001, em Recife (PE)
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (sic), REALIZADA NO
DIA 01 DE JUNHO DE 2002, no Rio de Janeiro.
- Alterado o Ranking nacional para 7 provas
ATA DA AGO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2003, no Rio de Janeiro
- Aprovadas mudanças nos regulamentos de Saque Rápido, Desafio do Aço e IPSC, não
explicitadas na ata;
ATA DA AGE, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2003, em Natal (RN)
- Modificado o ranking nacional, “são válidos para o ranking as 8 (oito) últimas provas do
calendário da CBTP com 4 descartes, sendo, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Regionais
(Norte Nordeste, Centro Sudeste e Cone Sul), Open’s Regionais (Norte Nordeste, Centro
Sudeste e Cone Sul) e os Nacionais (Open e Standard) de IPSC”;
ATA DA AGE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003, na sede CBTP,no RJ
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (sic, necessárias duas
atas), REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2004, em Juiz de Fora (MG)
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA AGO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2004, em Recife (PE)
- Alterações de estatuto - § 1o Art. 25o, item XIII do Art. 28o, itens III, IV, V e VI do Art.
29o e 52o do Estatuto da CBTP: ASSUNTO à ser verificado se constante da última
consolidação.
“Art. 25º - § 1º - Os membros eleitos em AG ocuparão os cargos de Presidente, 1º e 2º VicePresidentes Executivos, Vice Presidente da Região Nordeste, Vice Presidente da Região
Sudeste, Vice Presidente Região Sul, Vice Presidente da Região Centro Norte e Secretário
Geral;

Art. 28º - XIII - representar a CBTP em juízo ou fora dele, podendo se necessário outorgar
procuração para o Fórum em Geral;
Art. 29º - III - ao Vice-Presidente da Região Nordeste; IV - ao Vice-Presidente da Região
Sudeste; V - ao Vice-Presidente da Região Sul; VI - ao Vice-Presidente da Região Centro
Norte;
Art. 52º - Este estatuto aprovado na Assembléia Geral Ordinária do dia 13 de Novembro de
2004 entrará em vigor após a homologação do órgão superior e do seu regular registro no
órgão competente.”
- Mudança no Ranking da CBTP, “Formatação da corrida dos campeões: 2 Propostas: 1o. 10
provas, 7 validas com 3 descartes”;
- Incluídas novas “categorias”, erroneamente chamadas de divisões vinculadas à divisão
Standard, “DIVISÃO LIGHT – Nota: 1- Somente calibre .380 ACP; DIVISÃO TP – Nota: 1Somente calibre .45 ACP; 2- Carregadores com capacidade máxima de 8 (oito) cartuchos.
Obs.: Ambas as divisões estão vinculadas a divisão Standard e devem atender a todos os
requisitos de acordo com o regulamento da IPSC em vigor. As novas divisões também terão o
seu próprio ranking.”
ATA DA AGE, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2005, em Colombo (PR)
- Ressalvado o item 5o. referente a formatação do critério do campeão brasileiro a ser
novamente deliberada na próxima assembleia; ASSUNTO PENDENTE!
- Por exigência do Registro Civil das Pessoas Jurídicas-RJ: Corrigir inciso II do art. 14,
alterando para 1/5 das Federações filiadas para efeito de convocação de assembléia geral
extraordinária; Corrigir incluindo no parágrafo 1º do art. 25 os cargos de 1º Secretário,
Diretor Tesoureiro, 1º e 2º Tesoureiros; e, Corrigir excluindo do parágrafo 2º do art 25 os
cargos de 1º Secretário, Diretor Tesoureiro, 1º e 2º Tesoureiros dos Estatutos da CBTP.
Verificando a necessidade de adequação do estatuto da CBTP ao disposto no art. 60 do Novo
Código Civil, Lei no. 10.406/2002, altera-se o inciso II do art. 14 do estatuto, para que passe
a constar que para a convocação de assembleia geral extraordinária será necessária a
solicitação de no mínimo 1/5 (um quinto) das Federações filiadas. Fica incluído no parágrafo
1º do art. 25 os cargos de 1º Secretário, Diretor Tesoureiro, 1º e 2º Tesoureiros; e excluindo
do parágrafo 2º do art 25 os cargos de 1º Secretário, Diretor Tesoureiro, 1º e 2º Tesoureiros
do estatuto da CBTP. ASSUNTO à ser verificado se constante da última consolidação.
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2005, no Rio de Janeiro (RJ)
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA AGE, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2005, em Atibaia (SP)
- Aprovação da filiação da Federação de Tiro Prático do Amapá;
- Concedido “Status” de Federação ao Clube de Tiro Guilherme Paraense em Boa Vista, por 2
anos
ATA DA AGE, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2005, em Vitória (ES)
- Novo formato do Ranking: O Ranking é o somatório simples do percentual dos resultados
das 6 (seis) últimas provas da CBTP, retirando-se os 3 (três) piores resultados a se iniciar a
partir de 2006. Ex. Se um atleta não comparecer a uma das provas da CBTP o resultado
daquela prova será Zero para cálculo do seu Ranking;
Para o cálculo do Ranking a CBTP leva em consideração as provas Oficiais da CBTP, que são:
1 - Campeonato Nacional Brasileiro
2 - Campeonato Cone Sul
3 - Campeonato Sudeste
4 - Campeonato Centro Norte
5 - Campeonato Nordeste
6 – Torneio Nacional Standard
7 – Torneio Nacional Open
1.1-Equipes: 4 primeiros atletas do ranking de cada divisão do ano anterior, para efeito de
representação da equipe brasileira em provas internacionais;

1.2-Classes: As Classes é a média dos resultados das 3 (três) últimas melhores participações
em provas da CBTP.
Master:
85% até 100%
A:
75% até 84,99%
B:
60% até 74,99%
C:
até 59,99%
Unclassifided (para se classificar e necessário à participação de 3 provas da CBTP validas
por divisão, tirando a média o atleta é classificado conforme definido pelo percentual de cada
classe, antes disso o atleta ficará sem classe, competindo pelo overall / geral.)
1.2.1- A classe é definida por divisão, uma vez classificada não há como retroceder.
1.2.2- Para se classificar a maioria dos atletas utilizaremos todas as provas oficiais do
calendário da CBTP, desde 2004.
1.3-Corrida dos campeões: Mesmo critério e procedimentos do ranking.
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2006, no Rio de Janeiro.
- Foi discutido o item sobre a definição das classes que o atleta pode declarar para se
classificar, ficando resolvido que poderá este obter classificação por simples declaração
apenas na classe máxima. Ficando ainda a cargo da decisão da CBTP de deferir ou indeferir o
pedido. ASSUNTO à ser verificado se constante da última consolidação.
ATA DA AGE, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2006, em João Pessoa (PB)
- Situação das Federações: Encaminharemos carta registrada a todas as Federações sobre as
pendências com prazo para regularização; ASSUNTO PENDENTE!
- As Federações ficam responsáveis pelo recadastramento dos Clubes, apresentando a
princípio os seguintes documentos (Estatuto, Ata de Eleição e Posse, CNPJ, Alvará de
funcionamento, Certificado de Registro, Identidade e CPF dos dirigentes, acompanhado da
Ficha de Inscrição que pode ser encontrada para donwload no site da CBTP, com prazo até o
final do primeiro semestre de 2007; ASSUNTO PENDENTE!
- Foi criado com exclusividade um Fundo de Reserva para apoio as equipes, onde 10% (dez
por cento) da taxa atleta recolhida nos anos que antecedem os campeonatos mundiais das
modalidades com representação internacional, será mantida em conta própria, sendo o
recurso aplicado até a sua utilização. ASSUNTO PENDENTE!
ATA DA AGO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007, às 13:00 hs, no Rio de Janeiro (RJ)
- Ainda alguns representantes solicitaram ao Presidente que fosse colocado no site da
Confederação um relatório financeiro períodico. O Presidente informou que verificaria a
possibilidade e informaria na próxima AG; ASSUNTO PENDENTE!
ATA DA AGE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007, às 14:00 hs, no Rio de Janeiro (RJ)
- . Alterado o Estatuto da CBTP para contemplar as alterações pertinentes a legislação civil,
a adaptação ao novo código civil de 2002, Lei 10.406 de 2002, bem como a legislação
especial, Lei 9.615 de 1998.
- O Presidente da Confederação apresentou uma proposta de inclusão no Estatuto da CBTP
de uma nova categoria de associado, a do sócio benemérito, sendo a benemerência
concedida àqueles que reconhecidamente tenham prestado serviços de relevância ao esporte
do Tiro Prático. A proposta foi aprovada por unanimidade e passou a constar da minuta de
alteração estatutária; ASSUNTO à ser verificado se constante da última consolidação.
ATA DA AGE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007, às 15:00 hs, no Rio de Janeiro (RJ)
- Desfiliação da Federação Piauiense de Tiro Prático. A Federação do Piauí foi intimada para
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. A Federação do Piauí não apresentou defesa
no prazo contido no parecer, e enviou uma carta à CBTP datada de 6 de junho de 2006
declarando a sua irregularidade e requerendo um prazo maior para a sua regularização. Tal

prazo não lhe foi concedido, tendo em vista que a CBTP não pode manter em seus quadros
uma Federação irregular.
- Retirada do status de Federação dos Clubes que porventura possuírem e homologação
destes como associados da CBTP nos termos do seu Estatuto. O Presidente ainda esclareceu
que a retirada do status de Federação em nada prejudicará os clubes que queiram
desenvolver o esporte, uma vez que eles serão mantidos no quadro de associados, e poderão
realizar provas e campeonatos. Após os esclarecimentos dados pelo Presidente a Assembléia
Geral representada pelos Presidentes das Federações presentes aprovou por unanimidade a
retirada do status de Federação dos clubes que lhes foram conferidos em caráter excepcional,
com a ressalva da retirado do status dos clubes: Clube de Tiro Guilherme Paraense e
Clube Alagoano de Tiro, que teriam sido beneficiados com o status de Federação por um
prazo determinado, e ainda estariam dentro desse prazo; ASSUNTO PENDENTE!
- Homologação da filiação da Federação Baiana de Tiro Prático, foi apresentada na AG, pelo
procurador da Federação Baiana, o senhor Lourival Ferreira, a documentação da Federação
Baiana de Tiro Prático e por esta possuir os requisitos legais de filiação à Confederação, a
Assembléia Geral Extraordinária aprovou por unanimidade a homologação da filiação da
Federação Baiana.
ATA DA “ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA”, REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE
2007., em Colombo (PR)
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
- SUGIRO REVER A MANUTENÇÃO DAS ATAS DE ELEIÇÃO PÚBLICAS, pois os dados pessoais
dos dirigentes INCLUSIVE ENDEREÇOS ficam expostos, POSSIBILITANDO FRAUDES E
ABORRECIMENTOS PESSOAIS, até à sua segurança.
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2008, no Rio de Janeiro (RJ)
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA AGE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2008, em Juiz de Fora (MG)
- MUDANÇA NA PREMIAÇÃO - o objetivo é uma melhor distribuição dos troféus e sugeriu que
fossem premiados no overall os cinco primeiros lugares, não havendo a premiação para a
classe Grand Master. Foram colocadas em votação as mudanças sugeridas as quais foram
aprovadas por unanimidade por todos os presentes.
- Participação dos RO`s nos campeonatos da CBTP: a) deverá ser liberado para todos os
RO`s a participação no Pré Match; b) os RO`s a partir de 2009 podem e devem fazer parte
das equipes e atirar no Pré Match; c) todos os participantes do Pré Match poderão ser
integrantes das equipes Estaduais, sendo que a equipe deve ser definida antes do 1º disparo
do Pré Match e caberá a direção da prova decidir quem poderá atirar no Pré Match com
exceção dos RO`s.
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2009, no Rio de Janeiro (RJ)
- A partir de 2010 definir-se-á as federações sediantes dos campeonatos nacionais pelo
sistema de rodízio entre as regiões, sendo vedado que uma mesma Federação sedie dois
campeonatos no mesmo ano. Será definida também, dentro da mesma região, uma
Federação que será uma segunda opção para sediar o campeonato, para que em caso de
impedimento da Federação escolhida em sediar o evento, seja de forma prévia e homologada
em Assembleia a escolha da Federação sediante;
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2010, em Recife (PE)
Em seguida foi apresentado pela Presidente da FPTP, Sr. Roberto Saldanha, divergências
entre os relatórios do balanço patrimonial e balancete analítico, em seguida o Sr. Susumu
Iwabe, como perito auditor contábil, apresentou analise comparativa entre o balanço e o
balancete. Proposto pelo Sr. Cristiano Meira, representante da FDFTP, que a pauta sobre a
prestação das contas seja analisada novamente ,com base na apresentação feita pela FPTP -

SP. E que a prestação de contas seja refeita com explicações sobre as divergências, e o
fechamento final seja apresentado na próxima assembleia. APROVADA POR UNANIMIDADE
NA ASSEMBLÉIA SEGUINTE
ATA DA AGO, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010, em São Paulo (SP)
- Depois de amplo debate, foi aprovado por unanimidade a publicação do balanço no site da
CBTP, em área restrita aos associados. ASSUNTO PENDENTE!
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL “ELETIVA”, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE
2010, em Itajaí (SC)
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
- SUGIRO REVER A MANUTENÇÃO DAS ATAS DE ELEIÇÃO PÚBLICAS, pois os dados pessoais
dos dirigentes INCLUSIVE ENDEREÇOS ficam expostos, POSSIBILITANDO FRAUDES E
ABORRECIMENTOS PESSOAIS, até à sua segurança.
ATA DA AGE, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2010, em Itajaí (SC)
- Para equilibrar o orçamento receita x despesa , foi estabelecida a cobrança da taxa anual
no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) que será cobrada dos clubes associados. As
Federações se comprometeram a enviar a encaminhar à secretaria da CBTP a listagem dos
clubes associados; ASSUNTO PENDENTE!
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA, REALIZADA EM 01 FEVEREIRO DE 2011, na sede
CBTP no Rio de Janeiro(RJ
- SUGIRO REVER A MANUTENÇÃO DAS ATAS DE NOMEAÇÃO DE ASSESSORIAS PÚBLICAS,
pois os dados pessoais dos dirigentes INCLUSIVE ENDEREÇOS ficam expostos,
POSSIBILITANDO FRAUDES E ABORRECIMENTOS PESSOAIS, até à sua segurança.
ATA DA AGE, REALZIADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2011, em Medianeira (PR)
- Aprovado novo formado do Campeonato Nacional, a partir de 2012, para cinco provas,
SENDO 1 POR REGIÃO E 1 NACIONAL, COM DOIS DESCARTES PARA APURAÇÃO DO
RANKING ANUAL, além de 01 de Rifle, 01 de Shotgun e o Nacional de Steel Challenge – SR –
NRA e TRP.
- Foi aprovado que a CBTP encaminharia às FTP as diretrizes sobre os procedimentos junto
ao EB, para que posteriormente estas informassem através de relatórios as dificuldades e
divergências junto aos SFPC´s; ASSUNTO PENDENTE!
- Solicitado pelo Clube de Tiro Guilherme Paraense, de Roraima, STATUS PERMANENTE DE
FTP, ficando registrado este item para inclusão na pauta da próxima Assembleia. ASSUNTO
solucionado na AGE de 16/11/2013!
ATA AGO, REALIZADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 2012, no Rio de Janeiro (RJ)
- Foi apresentado e aprovado o cálculo de pontuação para o Ranking
- Definição de critérios para Formação da Equipes Internacionais
- Apresentação da nova Estrutura da NROI
- Apresentação dos procedimentos para os cursos de Black Badge
- Foi definido que etapas do Brasileiros devem ter no mínimo 14 pistas
- A Etapa Final do Brasileiro terá peso 2 e deve ter 18 pistas no mínimo
- Em caso de empate ganha o que teve a maior pontuação na final
- A Etapa final contará também para o Campeão TRIGUN – Não temos esta modalidade.
A CBTP proverá medalhas/troféus para o Ranking das Etapa finais
Handgun: serão realizadas 4 etapas
Shotgun e Rifle: será realizada em 1 etapa
Desafio do Aço: será realizado em 1 Etapa
Silhuetas Metálicas: serão realizadas 3 provas por ano.

ATA DA AGO, REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2013, em João Pessoa (PB)
- Isenção de Anuidade da CBTP para maiores de 65 anos, FICOU FIRMADO SE O
COMPETIDOR ASSIM DESEJAR DEVERÁ SOLICITAR SUA ISENÇÃO.
ATA DA AG ELETIVA, REALIZADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 2013, em Recife (PE)
PRECISA SER FIRMADO O NÚMERO CORRETO DE FTP FILIADAS, pois em cada AG se coloca
um número diferente de associados, SEM FAZER NOVAS MENÇÕES DE INCLUSÃO OU
EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS.
- SUGIRO REVER A MANUTENÇÃO DAS ATAS DE ELEIÇÃO PÚBLICAS, pois os dados pessoais
dos dirigentes INCLUSIVE ENDEREÇOS ficam expostos, POSSIBILITANDO FRAUDES E
ABORRECIMENTOS PESSOAIS, até à sua segurança.
ATA DA AGE, REALZIADA EM 16 NOVEMBRO DE 2013, em Recife (PE)
- Foi homologado o STATUS de FTP ao Clube de Tiro Guilherme Paraense de Roraima;
- Foi proposto um trabalho à ser realizado junto ao EB, para que outras Confederações NÃO
POSSAM FAZER CONSTAR “TIRO PRÁTICO” nos CR´s, E com isso recuperar associados e
resolver inadimplências; ASSUNTO PENDENTE!
- Foi criada a REGIÃO NORTE, a partir de 2014, e por consequência autorizadas as
mudanças estatutárias e implementada nova Etapa do Brasileiro;
- Foi modificado o cálculo do Ranking, para EM SEIS ETAPAS HAVEREM 3 DESCARTES e A
ETAPA FINAL PONTUAR EM DOBRO.
ATA DA AGO, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2014, em Juiz de Fora (MG)
- Não houve resolução de itens pendentes de outas AG´s ou determinação de modificações
no desporto ou Regimentos Internos da CBTP.
ATA DA AGE, REALZIADA EM 29 DE MARÇO DE 2014, em Juiz de Fora (MG)
- Modificado o mandado da Diretoria para QUADRÊNIO, neste primeiro, de 16/11/2013 à
15/11/2017, com direito à UMA RECONDUÇÃO;
ATA DA AGO, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO 2014, em Ananindeua (PA)
- O ressarcimento de inscrição para prova nacional será o dia seguinte ao término das
inscrições, DEVENDO TAL ADVERTÊNCIA CONSTAR DA FICHA DE INSCRIÇÃO;
- Inscrição de provas nacionais e anuidade da confederação, total para junior e 50%
(cinquenta por cento) para damas, com vigência a partir do exercício 2015
- Convocação de Atiradores Públicos e Civis – A CBTP somente fará a convocação se a prova
for de sua organização ou representação desta, em provas internacionais;
- Proposto a criação de um “fórum” no site da CBTP, onde somente as Presidências da CBTP
e FTP´s teriam acesso para publica, MAS DE VISUALIZAÇÃO ABERTA, o Presidente da AG e
da CBTP ficou de verificar com a informática tal possibilidade. ASSUNTO PENDENTE!
- As FTP´s ficaram de encaminhar à CBTP tópicos para serem regulamentados pelo DFPC,
como por exemplo as “partes extras”, acessórios e miras óticas – ASSUNTO PENDENTE!
ATA DA AGE, REALZIADA EM 12 NOVEMBRO DE 2014, em Cuiabá (MT)
- O competidor poderá constar de UMA EQUIPE ESTADUAL E OUTRA DE PATROCINADOR,
desta última equipe será cobrada a inscrição relativa à um competidor da prova, por equipe
inscrita;
- Foi criada a CATEGORIA POLICIAL, nas divisões STANDARD e PRODUCTION, para IPSC,
como requisito ser POLICIAL, MILITAR OU MEMBRO DE FORÇA AUXILIAR, e uso de “coldre
institucional fechado”;
- Foi criada mais uma etapa do Brasileiro de Shotgun, Rifle e Mini Rifle;
- FIRMADO ÀS FTP´s a necessidade de trazer seus filiados à CBTP para a necessária
representatividade perante as autoridades; Assunto PENDENTE!

- FIRMADO QUE TODAS AS MEDALHAS DOS CAMPEONATOS NACIONAIS SERÃO
CONFECCIONADAS PELA CBTP, e custos repassados às organizações da provas;
- Regulamentação de patrocínios em provas da CBTP. CRIAR E REMETER PROJETO – Assunto
PENDENTE!
- Nomeação pelo Presidente da CBTP, do Presidente e demais cargos operacionais e
administrativos do STJD da CBTP, considerando os impedimentos legais – ASSUNTO
PENDENTE.
ATA AGO, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014, em Cuiabá (MT)
- Criada a possibilidade de pagamento “virtual” e parcelado da Anuidade da CBTP;
ATA AGE, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015, no Rio de Janeiro (RJ)
- Nomeação pelo Presidente da CBTP, do Conselho de Direção da CBTP, considerando os
impedimentos legais – ASSUNTO PENDENTE.
- Onde está o Regulamento dos RO´s –NÃO VI PUBLICIDADE DESTE REGULAMENTO;
- Nomeação pelo Presidente da CBTP, do Presidente e demais cargos operacionais e
administrativos do STJD da CBTP, considerando os impedimentos legais – ASSUNTO
PENDENTE.
- Não foi PREPARADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA o REGIMENTO INTERNO DO TSJD, para
aprovação e implementação da parte operacional – ASSUNTO PENDENTE.
- Assessoria Jurídica e Federações ficaram de APRESENTAR ESTUDO SOBRE “Confederações
de Papel” – ASSUNTO PENDENTE.
- Federação do Piaui SOLICITOU EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CBTP, e FOI HOMOLOGADA;
- Clube KRAC , do Piaui PASSOU À STATUS DE FEDERAÇÃO, por 12 meses;
- Federação do Amazonas, SERÁ NOTIFICADA PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO, em 5
dias - – ASSUNTO PENDENTE.
- Clube ACTAO (AM), pediu STATUS de Federação, aguardando resolução do item anterior –
ASSUNTO PENDENTE.
- Federação de Rondonia TEVE SUA FILIAÇÃO HOMOLOGADA;
- Procedimentos para Equipes de Armas Longas, Steel e IHMSA, NÃO DELIBERADO –
ASSUNTO PENDENTE.
- Faltou a LISTA NOMINATIVA DAS FEDERAÇÕES PRESENTES, conforme DETERMINAÇÃO DO
DEMETRIUS;
- Se vamos nos reportar aos editais SUGIRO CRIAR UMA “ABA”, junto a respectiva Ata da
Assembléia, E DISPONIBILIZAR ALI O REFERIDO EDITAL;
- O Item 15, Sancionamento da Catégoria Policial, JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO NA AG DE
CUIBÁ, então neste caso foi modificado?
ATA AGE, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015, no Rio de Janeiro (RJ)
- Foi aprovado e homologada a prestação de contas do exercício de 2014, por unanimidade e
sem ressalvas.
ATA AGE, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015, em Natal/RN
- Homologado a desfiliação da Federação Amazonense por descumprimento do Estatuto;
- Homologado o Status de Federação do ACTAO;
- Definidos procedimentos para formação de equipes de Armas longas, Desafio do Aço e
Silhuetas;
ATA AGE, REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2015, em Blumenau (SC)
- Foi Aprovado a prestação de conta do VI Pan Americano de IPSC Handgun, realizado em
Cuiabá, por humanidade
- A FMTP propôs a Liberação de atletas não confederados para participarem de provas nível
III, foi proposto e aprovado por unanimidade que até o mês de junho/2016, a CBTP fará uma
análise da participação de competidores em provas de nível III com base nos resultados que

as federações se comprometem a enviar ao ente Confederativo. Após este estudo o assunto
será debatido em uma nova assembleia, para que assim decidam a obrigatoriedade de
filiação de atletas à CBTP para participação em provas de nível III, mesmo aquelas
organizadas por clubes. – ASSUNTO PENDENTE.
ATA AGO, REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2015, em Blumenau (SC)
- Foi aprovada a previsão orçamentaria para o exercício de 2016, por unanimidade.
- Anuidades Atletas 2016:
Até 30/11/15 pagará R$320,00;
Até 31/12/15 pagará R$390,00;
Após 01/01/2016 pagará a anuidade com um acréscimo de R$40,00;
Nova filiação terá 50% de desconto do último valor da primeira anuidade;
Junior (até 18 anos) isentos 100% de anuidades e inscrições em provas nacionais;
Damas isentas 100% nas inscrições de provas nacionais e 50% na anuidade;
Veteranos (acima de 65 anos) isentos 100% nas inscrições de provas nacionais e 50% na
anuidade (desde que tenham contribuído por mais de 5 anos com a CBTP);
Anuidades Clubes 2016
Até 31/01/2016 pagará R$75,00
Após esta data pagará a anuidade com um acréscimo de R$20,00 até 30/04/2016;
Anuidade Federação 2016
Até 31/01/2016 pagará R$500,00
Após esta data pagará a anuidade com um acréscimo de R$50,00 até 30/04/2016;
ATA AGE, REALIZADA EM 08 DE ABRIL 2016, em Cascavel (PR)
-Aprovado o Status de Federação para o Clube do Acre por 1 ano
-Foi aprovado a proposta da cota de 10mil disparos por mês para os clubes, tal aprovação
será formatada em oficio e protocolado no Exercito
-Foi aprovado por unanimidade a indicação do Dr. Belizário Antônio de Lacerda para
presidente e da Dra. Adryana Carla de Mesquita Lemos para Vice do STJD
-Ficou mantido o Status de Federação do Clube Krac até a próxima assembleia, sendo
necessário nesta a presença do seu representante. – ASSUNTO PENDENTE
ATA AGO, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2016, em Juazeiro (BA)
- Foi homologada a prestação de contas do exercício de 2015, por unanimidade e sem
ressalvas.
- Foi aprovado a revalidação do Status de Federação do Krac por mais 1 ano. Os Demais
clubes com Status que não compareceram serão notificados e terão a oportunidade de
apresentar seu desenvolvimento na próxima AG
- Foi Indeferido por unanimidade o requerimento de Homologação do Status de Federação
para o Centro Desportivo Atirar Club, pois não compareceram à Assembleia.
ATA AGO, REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2016, em Campo Grande (MS)
- Aprovação de um novo sistema de gestão de competição da CBTP ficou adiada para uma
próxima AG a ser definida, nesta oportunidade o presidente Sr Demetrius nomeou o Sr Luis
Gustavo Sanábio, foi dado o prazo até agosto de 2017 para esta finalização. – ASSUNTO
PENDENTE
- Foi aprovada a previsão orçamentaria para o exercício de 2017, por unanimidade.
- A ajuda de custos aos ROs será reajustada conforme IGPM – ASSUNTO PENDENTE
- Aprovada por maioria a nova identidade visual da CBTP.
- Aprovado por unanimidade a emissão de carteirinha eletrônica aos associados da CBTP
- Foi Aprovado por um Ano o Status provisório de Federação ao Clube Desportivo Atirar Club
- Apenas as Federações do RS, ES e BA entregaram o relatório do balanço financeiro 2015, as
demais ficaram de encaminhar via correios – ASSUNTO PENDENTE

- Definição do Calendário 2017
- Aprovação do aumento das etapas das provas Online, sendo cinco etapas com dois
descartes, a última etapa presencial terá peso dois e obrigatória.
- A final de IPSC, Shotgun, Rifle e Mini Rifle, peso dois sem descartes
- Provas online serão realizadas conforme candidaturas realizadas pelo sistema da CBTP da
primeira à quinta etapa, bem como comprovação de condições técnicas para a realização,
será obrigatório a indicação do RO devidamente cadastrado na NROI. A final será presencial a
ser realizada pela Federação do Distrito Federal.
ATA AGE, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2017, em Blumenau (SC)
- Foi decidido por unanimidade a filiação dos atletas federados a CBTP, o assunto será
tratado na próxima assembleia que tiver em pauta a anuidade. - PENDENTE
- Para os eventos internacionais a CBTP irá enviar uma circular a todas Federações
solicitando o apoio e/ou patrocínio para os seus atletas convocados.
- Foi decidido por unanimidade que a partir desta dada será cobrado 50% das inscrições das
provas da CBTP para a categoria veteranos (acima de 65 anos) Junior e damas.
ATA AGE, REALIZADA EM 12 MAIO DE 2017, em Serra (ES)
- Alteração das provas de Handgun: data da IV etapa de Santarém/PA, local da V etapa de
Fortaleza/CE para Natal/RN, local da etapa final do Rio de Janeiro/RJ para Juiz de Fora/MG,
todas foram aprovadas por unanimidade.
- Sr. Luis Gustavo Sanabio voltou a argumentar sobre a proposta de mudança no
campeonato de IPSC Handgun, onde fez a sugestão de criar uma enquete no site da CBTP e
assim discutir na próxima AGO. – PENDENTE
ATA AGO, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2017, em Serra (ES)
- Foi solicitado pelas federações um balancete mais detalhado das despesas e também foi
sugerido que este fosse enviado junto do edital de convocação as federações para que
fossem analisados antecipadamente a AGO o que foi aceito pelo presidente da CBTP
- Após estas considerações foi aprovado e homologada a prestação de contas do exercício de
2016, por unanimidade.
ATA AGE, REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2017, em Santarém (PA)
- O assunto abordado pelo Sr Luís Gustavo Sanabio sobre mudanças nos campeonatos de
IPSC foi encerado, nada foi alterado
- Não foi aprovado a separação do ranking da prova online e a presencial, assim ficarão cinto
etapas online e a final presencial, e fica proibido a realização de prova simultânea a esta.
- Para atletas que participarem apenas da modalidade de Action Air pagarão 30% da
anuidade em vigor, caso estes resolvam participar de demais modalidades, será cobrado o
valor a parte para equiparar ao valor cheio da anuidade, os demais já filiados a CBTP nas
demais modalidades e nesta não terá acréscimos, o que foi aprovado por todos presentes.
- Ficou definido a impossibilidade de alteração de data ou local das provas a não ser por
motivos de força maior ou por impedimento da anfitriã.
- Definição do Calendário 2018
As finais das provas onlines, e Shotgun, Rifle e Mini Rifle terão peso dois
- Os valores das inscrições das provas serão reajustados conforme índices IPCA(IBGE), foi
aprovado a isenção de anuidade e inscrições da CBTP para os portadores de necessidades
especiais, bem como a aprovação da criação da categoria Para_Atletas a ser implementada
dentro da divisão Light, o que será auxiliado pelo Sr. Falconeri. - PENDENTE
- Para as equipes Law Force será cobrado p valor de uma inscrição individual, só serão
aceitas inscrições para aqueles que forem vinculados a instituição representada e também
pelo seu estado e serem da divisão Production e IPSC Rifle Standard o que foi aprovado

- Não foi aprovado a vaga técnica para um integrante participar dos campeonatos mundiais e
sim pelo ranking conforme já realizado e foi reforçado novamente o pedido de apoio as
Federações aos seus atletas que participaram destes campeonatos.
ATA AGO, REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2017, em Natal (RN)
- Anuidades 2018
Federações R$575,00
Clubes R$115,00
Atiradores R$515,00
- Foi informado que seria realizado no dia 14/11/17 uma reunião técnica na contabilidade da
CBTP com a presença do Sr. Alessandro Nascimento para facilitar a leitura o plano de contas
da CBTP. Após estes esclarecimentos foi aprovado a previsão orçamentaria 2018.
ATA AGE, REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2017, em Natal (RN)
- Apresentação do resultado da enquete sobre o uso ou não de obreadores na etapa final em
Juiz de Fora/MG, mas como não havia quórum o suficiente ficou decidido que o assunto seria
debatido em uma próxima AG, e, portanto, na última etapa seria mantido o uso dos
obreadores. ASSUNTO PENDENTE
ATA AGO, ADEQUAÇÃO DE MADATO, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017, em
Juiz de Fora (MG)
- Foi aprovado a prorrogação do mandato do atual presidente de novembro até dezembro do
corrente ano
ATA AGO, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017, em Juiz de Fora (MG)
- Foi apresentada apenas uma chapa para Eleição 2018-2021 e, portanto, o Sr Demetrius
Oliveira da Silva e sua chapa foi eleita por aclamação.
ATA AGE, REALIZADA EM 09 NOVEMBRO DE 2017, em Juiz de Fora (MG)
- Foi aprovado a concessão de Títulos de Beneméritos para os ex presidentes da CBTP, Sr.
Heraldo Ribas e Sr. Luiz Frota.
- Não foi aprovado alteração do calendário de provas de Handgun e Shotgun 2018.
ATA AGE, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2018, em Colombo (PR)
-Foi aprovado por unanimidade a realização das provas online em conjunto com as provas
estaduais, porém os resultados devem ser enviados para a CBTP, após a quarta etapa será
analisado novamente este assunto.
- Foi aprovado a estadualização da etapa final da prova online, sendo a premiação entregue
até a primeira etapa próxima.
- Foi aprovado que as inscrições para os seminários de RO serão via site da CBTP, porém
indicados pelas Federações responsáveis para aceite da CBTP, para os participantes não
confederados será cobrado uma taxa de R$50,00 a ser recolhida pela CBTP.
- O posicionamento referente ao quantitativo de insumos que os clubes estão podendo
adquirir encontra-se em análise no DFPC.
- Portaria sobre Instrução de Tiro está em pauta nos assuntos direcionado ao DFPC
- Programa Black Badge esta em desenvolvimento, portando ficou para ser tratado na
próxima Assembleia. – PENDENTE
ATA AGE, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2018, em Colombo (PR)
- Foi Aprovado a alteração de endereço da sede da CBTP por unanimidade

ATA AGE, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2018, em Colombo (PR)
- Foi conferido poderes a CBTP para mover a Ação Coletiva visando afastar a incidência de
ICMS e IPI referente aos impostos de importação, para assim beneficiar todos atletas
confederados, está será movida pelo Dr. Renato Barros.
ATA AGO, REALIZADA EM 24 MAIO DE 2018, em Belo Horizonte (MG)
- Foi homologada a prestação de contas do exercício de 2017, por unanimidade.
- Aprovado por mais um ano o Status de Federação dos Clubes que o possuem.
- Revogado o Status de Federação do Clube de Tiro CTC Acre.
ATA AGE, REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2018, em Atibaia (SP)
- Não foi aprovado a alteração de data e/ou local da última Etapa do Campeonato de IPSC
Shotgun, Rifle e Mini Rifle.
- Foi Aprovado a manutenção provisória da realização das provas online em conjunto com as
provas dos estaduais.
ATA AGO, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018, em João Pessoa (PB)
- Definição de novas anuidades para 2019;
- Anuidade para atletas “full” (com acesso à todas as modalidades organizadas pela CBTP) no
valor de R$550,00
- Atletas de Action Air, Online, RO ativos, Damas, Junior e Super Sênior (acima de 60 anos,
desde que tenha contribuído com um mínimo de 5 anos) pagarão meia, ou seja R$275,00;
- Aprovada a Homologação da Previsão orçamentaria 2019;
- Homologado os critérios para integrantes das equipes, tanto de Nível Técnico quando das
suas obrigações a serem cumpridas;
- Foi renovado os Status de Federação dos estados Piauí, Alagoas, Rondônia, Roraima,
Amazonas e Sergipe até 31/03/2019;
- Foi aprovado por unanimidade a não punição da Federação Espirito-Santense por não ter
realizado a I Etapa de Armas longas;
- Aprovado o título de Beneméritos para Jose Batista Lima (CE) e Antônio José Vaghi (RJ)
- Foi definido o Calendário 2019
Provas Onlines: Todos os clubes que sediarem ao menos TRÊS ETAPAS poderão se candidatar
a realizar a final do Campeonato em sua região. Sendo que estas serão realizadas em 6
etapas, todas online, a 6 etapa terá peso II. Serão considerados dois descartes.
Handgun: serão realizadas 6 etapas, todas presenciais, prova Final Peso 2, podendo ter dois
descartes.
Armas Longas: serão realizadas 3 etapas, todas presenciais, prova Final Peso 2, podendo ter
um descarte.
Silhuetas Metálica: Serão realizadas 3 provas durante o ano

