ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,
REALIZADA NO DIA 10/03/2018, em Colombo (PR)

No dia dez, do mês de março, do ano de dois mil e dezoito, em segunda e última
convocação, às 21:00 horas, com os presentes, quórum legal previsto e na forma
do edital, que assinaram ao livro de presenças respectivo, no Auditório do Santa
Mônica Clube de Campo - SMCC, localizado na Rod. BR 116, KM 6, Bairro Belo
Rincão – Colombo – PR, durante a I Etapa do XXXI Campeonato Brasileiro e Open
Internacional de IPSC Handgun 2018, nos termos do parágrafo 2º, Inc. III, alínea
“a”, do art. 17 do Estatuto da CBTP, as Federações filiadas a CBTP, representadas
por seus presidentes e procuradores, reuniram-se em Assembleia Geral
Extraordinária, em início aos trabalhos, anotando a presença de todos, e de acordo
com o livro de presenças estavam presentes as seguintes Federações e Clubes com
status de Federação, todas filiadas à CBTP: 1- Federação Paraibana de Tiro Prático;
2 – Federação de Tiro Prático do Distrito Federal; 3 – Federação Paranaense de Tiro
Prático; 4 – Federação Catarinense de Tiro Prático; 5 – Federação de Tiro do Mato
Grosso; 6 - Federação Mineira de Tiro Prático; 7 - Federação de Tiro Prático do Rio
de Janeiro; 8 – Federação de Tiro Prático de Tocantins; 9 – Federação Cearense de
Tiro Prático; 10 – Federação de Tiro Prático Paraense; 11 – Clube de Tiro CTC,
status de Federação pelo Estado do Acre; 12 – Federação Gaúcha de Tiro Prático;
13 – Federação de Tiro Prático do Maranhão; 14 – Federação de Tiro Prático de
Goiás; 15 – ACTAO, Clube com Status de Federação pelo Amazonas. Em seguida o
Presidente da CBTP iniciou a deliberação sobre a pauta publicada na página da
CBTP e encaminhada por carta registrada (AR) de acordo com o edital de
convocação: 1 - Realizar a análise técnica, operacional e financeira da execução de
Provas estaduais e regionais sendo realizadas em conjunto com a prova NACIONAL
ONLINE; 2 - Propor a AG a aprovação da estadualização da Etapa Final das Provas
On Line; 3 - Realizar a análise das condições da liberação de não confederados para
participarem dos Seminários de RO; 4 - Propor a discussão sobre o posicionamento
da DFPC quanto o quantitativo de insumos que os clubes estão podendo adquirir e
propor solução para consulta a DFPC; 5 - Realizar a análise técnica da Portaria de
Instrutor de Tiro para fins de consulta junto a DFPC; 6 - Realizar a análise do
Programa Black Badge Brasil para fins de proposição de mudanças e promoção do
referido programa;; De acordo com previsões estatutárias o Presidente em
exercício da CBTP, Sr. Demetrius da Silva Oliveira, assumiu a Presidência da
Assembleia e nomeou o Dr. Carlos Franklin L. Batista, Diretor Jurídico da Entidade,
como secretário da assembleia. O Presidente da Assembleia declarou completo o
quórum estabelecido no estatuto e deu início aos trabalhos anotando a presença de
todos os representantes presentes, bem como os que estavam munidos de
procuração, conforme assinaturas no respectivo livro de presenças. Iniciada a
ordem do dia com as 14 entidades presentes passando para o item 1 - Realizar a
análise técnica, operacional e financeira da execução de Provas estaduais e
regionais sendo realizadas em conjunto com a prova NACIONAL ONLINE –
Após os esclarecimentos, a proposta foi aprovada por maioria, NOS SEGUINTES

TERMOS: A realização das provas on line Estaduais em conjunto com a Nacional, à
critério da Federação da Região, devendo a entidade que organizar com não
Confederados enviar os resultados à CBTP, voltando à ser avaliada a matéria após
a quarta etapa on line deste ano, foram votos vencidos para que fossem inclusas
etapas regionais e municipais as Federações de Minas Gerais, Mato Grosso e
Distrito Federal; 2 – Propor a AG a aprovação da estadualização da Etapa
Final das Provas On Line – Após os esclarecimentos, a proposta foi aprovada por
unanimidade, já válida para o Campeonato 2018, sendo a premiação final
encaminhada à respectiva Federação, para entrega até a primeira etapa do ano
consecutivo; 3 – Realizar a análise das condições da liberação de não
confederados para participarem dos Seminários de RO – Após os
esclarecimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade, NOS SEGUINTES
TERMOS, sendo, a inscrição dos participantes de qualquer seminário de RO
promovido pela CBTP deve vir através da indicação da Federação, confederados ou
não, para análise e aceite ou não da CBTP, sendo que os não confederados devem
quitar uma taxa suplementar de R$ 50,00, a ser recolhida aos cofres da CBTP; 4 –
Propor a discussão sobre o posicionamento da DFPC quanto o quantitativo
de insumos que os clubes estão podendo adquirir e propor solução para
consulta a DFPC - A presidência expôs que já efetivou uma proposta conjunta
com uma consulta ao DFPC, trazendo à Assembleia o teor de tal documento,
aguardando resposta desta. 5 – Realizar a análise técnica da Portaria de
Instrutor de Tiro para fins de consulta junto a DFPC - A Presidência deu
ciência que o assunto está na pauta mais urgente da DFPC, contando com a
interferência permanente da instituição sobre tal assunto; 6 – Realizar a análise
do Programa Black Badge Brasil para fins de proposição de mudanças e
promoção do referido programa - A Presidência expôs que no programa
revisado para o português, na consulta à IPSC foram identificados itens que
necessitavam de atualização, e que o programa deverá ser lançado em caráter
nacional até a o Brasileiro de Atibaia. Após a discussão e aprovação de todos os
itens da pauta, o Secretário passou a leitura da mesma, sendo aprovada em sua
integra pelos presentes, e então dando por encerrada a Assembleia, agradecendo a
presença de todos, lavrando a presente ata, assinando-a em conjunto com o
Presidente, e determinando que essa fosse levada ao Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte para que sejam produzidos os seus efeitos
jurídicos e legais.

Demetrius da Silva Oliveira
Presidente
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Secretário

