ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO, REALIZADA NO DIA 07/10/2016,
EM CAMPO GRANDE (MS)
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, em segunda e última convocação, às 08:40
horas, no Auditório do Hotel Vale Verde Ltda, localizado na Av. Afonso Pena, 106 - Centro
- Campo Grande (MS), durante a V Etapa do XXIX Campeonato Brasileiro de IPSC,
reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Estatuto da CBTP, as Federações
filiadas a CBTP, representadas por seus presidentes e procuradores, para deliberarem sobre a pauta
indicada no edital de convocação, publicado na página da CBTP e encaminhado por carta
registrada (AR), sendo a seguinte ordem do dia: 1- Aprovar a proposta do novo sistema de
gestão de competição da CBTP, podendo esta ser alterada pela Assembleia; 2 – Aprovar
a previsão orçamentária para 2017, definindo os novos valores das anuidades e das inscrições
das provas nacionais; 3 - Orientação as Federações sobre as reuniões com os SFPC´s,

bem como o envio de um relatório da questões a CBTP; 4 - Aprovar a nova marca da
CBTP; 5 - Aprovar a nova carteira eletrônica de filiação; 6 – Apresentar a rotina e
custos para emissão das declarações eletrônicas, com certificação ICP Brasil; 7 –

Apresentação para Homologação do Centro Desportivo Atirar Club para Status de
Federação no Sergipe; 8 – Apresentação do Chefe do SFPC/9, sobre as normas em vigor,
prevista para iniciar às 11 hs; 9 – Entrega do relatório de balanço financeiro de 2015,
calendários de provas e relatório de atividades desenvolvidas, conforme previsto no Inciso X, do
Artigo 53, do Estatuto da CBTP, pelas Federações; 10 – Definir o Calendário de Provas
Nacionais e Internacionais, sendo presenciais e On Line para 2017. O Presidente da
Confederação Sr. Demetrius da Silva Oliveira assumiu a presidência da AG, nos termos do artigo
16 do Estatuto da CBTP, nomeando em seguida como secretário da AG o Diretor Jurídico Carlos
Franklin Lima Batista. O Presidente da AG declarou completo o quórum estabelecido no estatuto,
com a maioria dos associados presentes, e deu início aos trabalhos anotando a presença de todos
os representantes presentes, e de acordo com o livro de presenças estavam presentes as seguintes
Federações e Clubes com status de Federação todos filiados à CBTP: FSMTP - Federação Sul
Mato Grossense de Tiro Pratico, FGTP - Federação Gaúcha de Tiro Pratico, FMTP - Federação
Mineira de Tiro Pratico, FPBTP - Federação Paraibana Tiro Pratico, FTPRJ - Federação de Tiro
Pratico do Rio de Janeiro, FTPT - Federação de Tiro Pratico Tocantins, FPRTP - Federação
Paranaense de Tiro Pratico, CTAR/RR - Clube de Tiro Ariquemes, FCTP - Federação Catarinense
Tiro Pratico, FTPPE - Federação Pernambucana de Tiro Pratico, FPTP - Federação Paulista de
Tiro Pratico, FBTP - Federação Baiana de Tiro Pratico, FCETP - Federação Cearense de Tiro
Pratico, FTPP - Federação de Tiro Pratico Paraense, FTPDF - Federação de Tiro Pratico Distrito
Federal, CTC/AC - Clube de Tiro Acre, FESTP - Federação Espirito Santense de Tiro Pratico,
FTMT - Federação de Tiro Mato Grosso, ACTAO/AM - Associação e Clube de tiro da Amazona

Ocidental, FTPGO - Federação de Tiro Pratico de Goiás, CTGP - Clube de Tiro Guilherme
Paraense, FTPAP - Federação de Tiro Pratico do Amapá. Em seguida o Presidente deu início aos
trabalhos da assembleia começando pelo 1º Item da pauta: Aprovar a proposta do novo
sistema de gestão de competição da CBTP, podendo esta ser alterada pela Assembleia.
Foi apresentada por Gustavo Sanábio, Presidente do CTCPJF - Clube de Juiz de Fora, sua
proposta, representada nesta Assembleia pela FMTP, abertos os debates, foi adiada a aprovação da
proposta do novo Sistema de gestão de competição da CBTP para ser apresentada em AG a ser
definida. O Presidente da CBTP e AG criou na AG a comissão de trabalho de criação do novo
Sistema de Competição da CBTP, nomeando em seguida o Sr. Gustavo Sabino para presidir os
trabalhos, o qual fará a nomeação de mais 5 membros, um de cada região, bem como dois
suplentes, para que finalizem o trabalho de proposta de um novo sistema de competição da CBTP
até agosto de 2017 para que na AG de definição do calendário de campeonatos de 2018 possa ser
apresentada em definitivo e então votada pelas federações. Item 2º) Aprovar a previsão
orçamentária para 2017, definindo os novos valores das anuidades e das inscrições das
provas nacionais. O Presidente da AG e CBTP fez uma exposição sobre as inovações dos
sistemas da CBTP, ampliando a eficiência e reduzindo diversos custos operacionais. O Presidente
da AG e CBTP também apresentou propostas de redução da anuidade, com o compromisso de as
Federações filiarem todos os seus atletas, conforme item VI, art. 53 do Estatuto da CBTP, no
entanto este procedimento foi recusado pela maioria dos presentes. Aprovada por unanimidade
a proposta de previsão orçamentaria para 2017, apresentada pela diretoria da CBTP, e os novos
valores de anuidade, sendo, R$110,00 para clubes, R$560,00 para federações, R$250,00 para novos
atletas, R$500,00 para atletas, 20% de desconto até 15/11/2016 e 10% de desconto até
15/12/2016, os boletos terão o seu vencimento em 31/01/2017, alguns representantes de
federações solicitaram a possibilidade de a CBTP receber parcelado, através do PAGSEGURO,
CARTÃO DE CRÉDITO, OU PAYPAL), o que informado aos presentes que será analisada a
possibilidade, R$15,00 para as taxas de serviço das provas on line e presenciais, as inscrições das
provas e os valores de ajuda de custos dos ROs será reajustada aproximadamente pelo índice do
IGMP. Invertida a pauta, por questões de horário do edital Item 8) Apresentação do Chefe do
SFPC/9, sobre as normas em vigor. Feita a apresentação pelo Presidente da Assembleia do Major
Giovani Amaral, Chefe do SFPC/9, que iniciou sua explanação, por seu currículo militar esportivo
e comandos já exercidos. Foi colocado pelo mesmo, que a gama de controles do DFPC, delegados
aos SFPC é muito grande, sendo os CAC´s “uma pequena ponta deste iceberg”. Foi explanado
também sobre o relatório final do Grupo de Trabalho de Produtos Controlados (GT
PRODCON). E partir de onde foi criado o “SisFPC”. Os CAC´s pessoas físicas aumentam 788%
em 10 anos, enquanto os CAC´s pessoa jurídica somente 206%, no mesmo período. Dados do
SICOFA, de agosto/2016. Implementados novos sistemas SIGAPCE, com SAE (agendamento
eletrônico) e SISPROT (protocolo). Realizada uma conclusão pelo Presidente da Assembleia e
agradecida a presença e explanação do Major, que muito contribuiu para a orientação de todos os

representantes presentes. Item 3) - Orientação as Federações sobre as reuniões com os
SFPC´s. – O Presidente da AG e CBTP explicou aos presentes sobre a importância na realização
de reuniões com os SFPCs e distribuiu as atuais normas em vigor para que todos tenham
conhecimento, bem como orientou a todos sobre o envio dos relatórios, bem como em manter
uma maior proximidade com o Exército Brasileiro, uma vez que a CBTP em conjunto com as FTP
são por força de lei Autoridades Fiscalizadoras Auxiliares de Produtos Controlados e não podem
se eximir de tal encargo, portanto, mesmo visando o interesse legítimo de seus associados, não
pode atuar em discordância com a Autoridade Fiscalizadora principal. Item 4) Aprovar a nova
marca da CBTP; – A responsável pela assessoria de comunicação da CBTP, Srta. Carolina
Moura, passou a apresentação dos, fundamentos e conceitos na atualização e desenvolvimento da
nova programação visual da CBTP, em seguida tanto a assistente de comunicação quanto o
Presidente da CBTP responderam todas as questões formuladas pelos presentes, tendo sido
APROVADA PELA MAIORIA DOS PRESENTES A NOVA IDENTIDADE VISUAL DA
CBTP. Item 5) Aprovar a nova carteira eletrônica de filiação. O presidente da CBTP
explicou da falta de uso da carteira física, uma vez que o EB solicita a declaração de filiação para a
comprovação perante aquele órgão, e que a carteira eletrônica estará disponível on-line para o
atleta no painel de acesso do próprio, para ser impressa e plastificada se for o caso. Após os
esclarecimentos prestados foi Aprovado por UNANIMIDADE o novo conceito e sistema de
emissão da carteira eletrônica de associado. Item 6) Apresentar a rotina e custos para emissão
das declarações eletrônicas – O presidente da CBTP explicou que a emissão de uma declaração
manualmente tem um longo curso e um alto custo (edição, emissão, assinatura, reconhecimento de
firma, envio pelos correios, algo em torno de R$30-R$50 dependendo da localidade), e que com a
declaração eletrônica, assinada digitalmente, este custo foi reduzido significativamente, pois o
contrato atual com a Bry Cloud e de R$150,00 ano para a assinatura digital ilimitada. Apresentada a
nova sistemática e procedimentos, sendo emitidas por todos grandes manifestações de satisfação.
A nova sistemática de emissão de declarações foi aprovada por todos os presentes. Item 7)

Apresentação para Homologação do Centro Desportivo Atirar Club para Status de
Federação no Sergipe. O Sr. Ricarto Porto pelo Estado de Sergipe, pelo Centro Desportivo

Atirar Club, fez a apresentação sobre o desenvolvimento do clube e informou que a documentação
já havia sido enviada à secretaria da CBTP, tendo o departamento jurídico já analisado e aprovado,
assim o status de Federação, SENDO APROVADO POR UNANIMIDADE O STATUS
PROVISÓRIO POR UM ANO, para que a entidade apresente seu relatório de desenvolvimento
do tiro prático e associação e/ou criação de novos clubes, para a formação de uma Federação em
seu Estado. Item 9) Entrega do relatório de balanço financeiro de 2015, calendários de provas
e relatório de atividades desenvolvidas, pelas Federações: As Federações foram devidamente
notificadas para apresentar a documentação solicitada. Contudo, apenas três federações entregaram
os relatórios (RS, ES e BA), as demais ficaram de enviar por correio ainda neste mês de outubro de
2016. Item 10) Definir o Calendário de Provas Nacionais e Internacionais, sendo

presenciais e On Line para 2017. Após deliberações, apresentações e manifestação do Presidente
da CBTP e da Mesa, passou a aprovação dos itens por unanimidade, com vigência a partir do
exercício de 2017: 1) aprovado o aumento de etapas On Line, PARA CINCO COM DOIS
DESCARTES, sendo a presencial com peso 2 (dois) E OBRIGATÓRIA, e 2) Final de IPSC
SHOTGUN, RIFLE E MINI RIFLE, peso 2 (dois) e sem descarte. Passou-se então à
deliberação e aprovação das etapas nacionais, à saber: - Modalidade: DESAFIO DO AÇO: - 1ª
Etapa do III Campeonato Brasileiro ON LINE de Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP,
NRA e IPSC CLC, será realizado nos Clubes que se habilitarem e comprovarem condição
técnica, através de formulário no site da CBTP com indicação de Delegado, à ser apreciada pela
Diretoria de Arbitragem, sendo este obrigatoriamente RO NROI, com cadastro regular, até 90 dias
antes do evento, em 03 a 05 de fevereiro de 2017; - 2ª Etapa do III Campeonato Brasileiro ON
LINE de Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC, será realizado nos Clubes
que se habilitarem e comprovarem condição técnica, através de formulário no site da CBTP com
indicação de Delegado, à ser apreciada pela Diretoria de Arbitragem, sendo este obrigatoriamente
RO NROI, com cadastro regular, até 90 dias antes do evento, em 31 de março a 02 de abril de
2017; - 3ª Etapa do III Campeonato Brasileiro ON LINE de Desafio do Aço, SR, SR
Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC, será realizado nos Clubes que se habilitarem e comprovarem
condição técnica, através de formulário no site da CBTP com indicação de Delegado, à ser
apreciada pela Diretoria de Arbitragem, sendo este obrigatoriamente RO NROI, com cadastro
regular, até 90 dias antes do evento dia, em 19 a 21 de maio de 2017; - 4ª Etapa do III
Campeonato Brasileiro ON LINE de Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC
CLC, será realizado nos Clubes que se habilitarem e comprovarem condição técnica, através de
formulário no site da CBTP com indicação de Delegado, à ser apreciada pela Diretoria de
Arbitragem, sendo este obrigatoriamente RO NROI, com cadastro regular, até 90 dias antes do
evento, em 28 a 30 de julho de 2017; - 5ª Etapa do III Campeonato Brasileiro ON LINE de
Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC, será realizado nos Clubes que se
habilitarem e comprovarem condição técnica, através de formulário no site da CBTP com
indicação de Delegado, à ser apreciada pela Diretoria de Arbitragem, sendo este obrigatoriamente
RO NROI, com cadastro regular, até 90 dias antes do evento, em 27 a 29 de outubro de 2017; Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC,
ETAPA PRESENCIAL (Peso 2 e obrigatória para o Ranking), será sediado pela Federação de Tiro
Prático do Distrito Federal, nos dias 24 à 26 de Novembro de 2017; Modalidade: IPSC
HANDGUN: - 1ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro (Sul), nos dias 17 à 19 de março de
2017, será sediado no Clube Blumenau de Caça e Tiro Desportivo, em Blumenau, pela FGTP; - 2ª
Etapa do XXX Campeonato Brasileiro (Sudeste), nos dias 12 à 14 de maio de 2017, será
sediado SINDIPOL, em Vitória (ES), pela FESTP; - 3ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro
(Centro-Oeste), nos dias 30 de junho à 02 de julho de 2017, será sediado no ATIRE, em
Anápolis, pela FTPGO; - 4ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro (Nordeste), nos dias 04 à

06 de Agosto de 2016, será sediado no Clube Gun House, em Fortaleza, pela FTPCE; - 4ª Etapa
do XXX Campeonato Brasileiro (Norte), nos dias 06 à 08 de outubro de 2017, será sediado no
Clube de Tiro Tapajós, em Santarém, pela FTPP; - 6ª Etapa e Final do XXX Campeonato
Brasileiro de IPSC (Peso 2), nos dias 09 à 12 de novembro de 2017, será sediado no ATDC, pela
FTPRJ; Modalidade: IPSC SHOTGUN, RIFLE E MINI RIFLE: - 1ª Etapa do Brasileiro
de Shotgun e Rifle e V Campeonato Brasileiro de Mini Rifle, nos dias 07 à 09 de Abril de
2017, será sediado no Clube de Atiradores, Caçadores, Colecionadores Itiquira de Formosa, na
cidade de Formosa, pela FTPGO; - 2ª Etapa do Brasileiro de Shotgun e Rifle e V
Campeonato Brasileiro de Mini Rifle (PESO DOIS e sem descarte), nos dias 03 à 05 de
novembro de 2017, será sediado no CTCC, na cidade de Palmas, pela FTPT; - Modalidade:
SILHUETAS METÁLICAS - IHMSA: - XX Campeonato Sul Americano de Silhuetas
Metálicas, nos dias 20 à 23 de abril de 2017, será sediado no Clube de Tiro, em Varjão, pela
FTPGO; - VII Campeonato Norte e Nordeste de Silhuetas Metálicas, nos dias 25 à 28 de
maio de 2017, no Clube de Tiro da Grande Belém, pela FTPP; - XIX Campeonato Centro Sul
Sudeste de Silhuetas Metálicas, nos dias 17 à 20 de agosto de 2017, em local à ser definido pela
Diretoria da Modalidade. - XIX Campeonato Brasileiro de Silhuetas Metálicas, nos dias 11 à
15 de Outubro de 2017, em Palmas, pela FPTP. Após a discussão e aprovação de todos os itens da
pauta, o senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos,
determinado ao secretário que lavrasse a presente ata, assinando-a em conjunto com o secretário, 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 da Assembleia

Carlos Franklin Lima Batista
Secretário da Assembleia

