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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,
REALIZADA NO DIA 18/03/2017, EM BLUMENAU (SC)
Aos dezoito, do mês de março, do ano de dois mil e dezessete, em segunda e última
convocação, às 18:00 horas, com os presentes, quórum legal previsto e na forma do edital,
que assinaram ao livro de presenças respectivo, no Auditório do Hotel Mansiones, localizado
na Rua Padre Jacobs, 45 - Centro - Blumenau (SC), durante a I Etapa do XXX Campeonato
Brasileiro de IPSC, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, as Federações filiadas
a CBTP, sendo, Federação Mineira de Tiro Prático representado por procuração pelo Sr.
Leandro Silveira Boaventura, Federação de Tiro Prático do Distrito Federal representada por
seu presidente o Sr. Hermanny Lima Samuel de Almeida, Federação de Tiro Prático do Rio
de Janeiro por seu presidente o Sr. Augusto Bauer Castro, Federação de Tiro de Mato Grosso
representada por seu presidente o Sr. Fernando Raphael Pereira Oliveira, Federação de Tiro
Prático Paraense representada por seu presidente o Sr. Alessandro da Silva Nascimento,
Clube de Tiro Guilherme Paraense-RR representada por seu presidente o Sr. Alex Caon Fin,
Federação Gaúcha de Tiro Prático representada por procuração pelo Sr. Paulo Sérgio e
Federação de Tiro Prático de Goiás representada por seu presidente o Sr. Hwaskar Fagundes,
para deliberarem sobre a pauta publicada na página da CBTP e encaminhada por carta
registrada (AR) de acordo com o edital de convocação: 1- Filiação dos atletas federados a
CBTP; 2 – Apoio das federações aos membros das equipes de seus estados; 3 – Apoio
e patrocínio de empresas brasileiras e estrangeiras para as equipes; 4 – Cobrança de
inscrições nacionais para a categoria veteranos(acima de 65 anos) júnior e damas. De
acordo com previsões estatutárias o Presidente em exercício da CBTP, Sr. Demetrius da Silva
Oliveira, assumiu a Presidência da Assembleia e nomeou o Sr. Leonardo Augusto Zamboni
Pereira, 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. – Item 1 - Filiação dos atletas federados a
CBTP - Decidido por unanimidade pelas federações, que a CBTP deve formar de um grupo
de trabalho para desenvolvimento do tema, tendo como representantes os presidentes das
federações, bem como tendo como meta a apresentação na próxima assembleia que tratar da
pauta sobre anuidade; – Item 2 - Apoio das federações aos membros das equipes de
seus estados – Após apresentação do e-mail enviado pelo atleta Nilton Fior, algumas ideias
foram apresentadas, como a solicitação de uma planilha sobre os custos para a participação
individual nos mundiais, votação para escolha do uniforme a ser utilizado pelos membros
das equipes, treinamento das equipes antes das etapas nacionais, formação das equipes em
um mesmo squad, inscrições das equipes por parte da secretaria da CBTP, ou a criação de
um tag para direcionar as inscrições dos membros das equipes ao squad definido. O
Presidente da CBTP, Sr. Demetrius Oliveira, explicou que os trabalhos na secretaria estão
intensos, bem como o desenvolvimento do sistema da CBTP pela empresa Shooting
Housing, e que pelo cronograma esta ferramenta seria impossível de implantar, assim cada
atleta deve fazer a sua própria inscrição, atualizando o seu cadastro no painel, quitando a sua
inscrição e escolhendo com os demais membros das equipes o squad que quiseram.
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Em seguida foi decidido por unanimidade pelas federações, que a CBTP deve enviar um
documento a cada federação solicitando apoio ou patrocínio ao atleta local convocado para
o mundial a ser realizado na Rússia e na França 2017; – Item 3 – Apoio e patrocínio de
empresas brasileiras e estrangeiras para as equipes – Foi apresentado pela CBTP os
ofícios 192 e 193, de 9 Dez 16, enviados as respectivas empresas CBC e Taurus, com a
solicitação de cooperação técnica, apoio institucional e patrocínio de R$100.000,00 cada, para
as equipes brasileiros que disputarão os mundiais na Rússia e na França neste ano. O
presidente da CBTP, Sr. Demetrius Oliveira, salientou sobre a dificuldade em se conseguir
apoio e patrocínio de empresas fora do segmento, todavia nos últimos anos a CBC sempre
tem apoiado a CBTP e suas equipes com recursos limitados, porém que ajudam os atletas a
diminuir os seus custos com treinamentos. O Presidente também informou que está
buscando novos apoios, e que todo atleta, clube e federação que tenha um bom
relacionamento com empresas que as apresente para a secretaria da CBTP encaminhar a
proposta de patrocínio as equipes brasileiras. Por último deixou registrado a importância do
atleta que recebe o apoio das empresas através da CBTP, que vistam de fato a camisa da BTP
com os respectivos logos das empresas que fecharam com a CBTP. – Item 4 – Cobrança
de inscrições nacionais para a categoria veteranos(acima de 65 anos) júnior e damas
- Decidido por unanimidade pelas federações, que a partir desta data, será feita a cobrança
50% das inscrições das provas realizadas pela CBTP das categorias veteranos(acima de 65
anos) júnior e damas, em todas as modalidades e provas nacionais, promovidas pela CBTP.
Após o debate 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

Leonardo Augusto Zamboni Pereira
Secretário
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