
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,  

DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,  

REALIZADA NO DIA 28/09/2018, EM João Pessoa (PB) 

 

Aos vinte oito dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, em segunda e última 
convocação, às 09:00 horas, com os presentes, quórum legal previsto e na forma do edital, 
que assinaram ao livro de presenças respectivo, no auditório do Hardman Praia Hotel - 
Endereço: Av. João Maurício, 1341 - Manaíra, João Pessoa - PB, 58038-000, durante a V 
Etapa do XXXI Campeonato Brasileiro de IPSC e Open Internacional Handgun 
2018, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, 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: 1 – Federação Espírito-santense de Tiro Prático; 2 - Federação de Tiro Prático 
Paraense; 3 - Federação Paulista de Tiro Prático; 4 – Federação de Tiro Prático do Rio de 
Janeiro; 5 – Federação de Tiro Prático do Distrito Federal; 6 – Federação de Tiro de Goiás; 
7 – Federação de Tiro Prático de Tocantins; 8 – Federação Catarinense de Tiro Prático; 9 - 
Clube de Tiro Guilherme Paraense, com status de Federação; 10 - Associação de Tiro e Caça 
Esportiva de Ariquemes – C. T. A. R, com status de Federação; 11 - Federação de Tiro 
Prático do Rio Grande do Norte; 12 - Federação Gaúcha de Tiro Prático; 13 - Federação 
Paranaense de Tiro Prático; 14 - Federação de Tiro Prático do Mato Grosso; 15 – KRAC 
Esporte Clube, com status de Federação; 16 - Federação Mineira de Tiro Prático; 17 - 
Federação Pernambucana de Tiro Prático; 18 - Associação e Clube de Tiro da Amazônia 
Ocidental – A.C.T.A.O, com status de Federação; 19 - Federação Paraibana de Tiro Prático; 
20 - Federação Cearense de Tiro Prático; 21 - Federação de Tiro Prático do Maranhão. Em 
seguida o Presidente da CBTP para deliberarem sobre a pauta publicada na página da CBTP 
e encaminhada por carta registrada (AR) de acordo com o edital de convocação: 1) Criação 
de novas Classificações de Anuidades, à partir de 2019, “MEIA” - Action Air, On Line, 
RO atuante (definido pelo mínimo de 20 pontos), Junior (até o ano que completa 18 anos), 
Damas (desde que tenha marido ou filho (a) participando), Super Sênior (acima de 60 anos, 
desde que tenha contribuído com um mínimo de 5 anos) e “INTEIRA” – Presencial e demais, 
seus valores; 2) Homologação da Previsão Orçamentária e anuidade 2019; 3) 
Homologação de requisitos para integrar as Equipes Nacionais (Índices técnicos, 
Apoio CBTP, Patrocinadores), a partir de 2019; 4) Apresentação do Novo Regulamento 
e Anexos dos Campeonatos Presenciais e On Line para 2019 a 2021, relativo as 
modalidades de IPSC (HANDGUN, RIFLE, MINI RIFLE, SHOTGUN E ACTION AIR), SILHUETA 
METALICA (IHMSA/IMSSU), DESAFIO DO AÇO, TIRO RÁPIDO DE PRECISÃO, NRA, SAQUE 
RAPIDO, OUTROS; 5) Definição do Calendário Desportivo Nacional 2019; 6) 
Homologação das Novas Federações e/ou Renovação do Status de Federação, por 
mais 1 (um) ano, sendo, Piauí, Alagoas, Roraima, Rondônia, Amazonas e Sergipe; 
Obs: Cada entidade terá 10 (dez) minutos para apresentar a promoção esportiva realizado 
em seu Estado; 7) Deliberação quanto a punição a Federação Espírito-santense, por 
descumprimento, solicitado e firmado perante à Assembleia, da não realização da I Etapa 
de Armas Longas em 2018; 8) Concessão de Títulos Beneméritos à José Antônio Vaghi 
(RJ) e José Batista Lima (CE). 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, 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. Para a 
abertura dos trabalhos o Presidente da Assembleia passou à uma exibição de diversos 
trabalhos, sistemas e resultados de sua gestão em benefício do Tiro Prático e principalmente 
de seus associados. Deu grande ênfase à enormidade de informações coletadas via sistema, 
o que possibilita uma série de decisões com maior base de fatos reais para o momento da 
Confederação. Deu destaque à sua gestão colegiada, exibindo inclusive o organograma das 
diretorias em vigência, colocando o grande avanço em prol dos associados deste grande 
colegiado de cargos e responsabilidades em benefício do esporte, por diversos profissionais 
que dedicam o seu tempo de forma gratuita. Desta forma fica demonstrado o que a CBTP 
faz pelos associados. E seguida foi lido o edital de convocação, dando início aos trabalhos. 
Iniciada a ordem do dia com as 21 entidades presentes passando para o item 1) Criação 
de novas Classificações de Anuidades - Após os esclarecimentos, e sustentado pelo 
Presidente as situações ocorridas de fato sobre este tema, e com apresentação de diversos 
dados coletados pelo sistema da CBTP. Houveram diversas propostas de formatos, e foi 
aprovado o pagamento de “MEIA” para: Action Air (FTPDF, FTPRJ e FCTP contra), On 
Line por unanimidade, RO´s (FPETP, FPBTP, FTPT e FESTP, pediram isenção aos RO´s e 
foram voto vencido), Junior (até o ano que completa 18 anos) por unanimidade, Damas, 
sem requisitos (FTPT, FCTP, FTPRJ, FTPRN votos contrários), Super Sênior (acima de 60 
anos, desde que tenha contribuído com um mínimo de 5 anos) por unanimidade. Todos os 
demais pagarão “INTEIRA”, com o voto contrário da FTPDF. Deixa de existir a isenção 
de 50%, para o primeiro ano de filiação. 2) Homologação da Previsão Orçamentária e 
anuidade 2019 – Foi apresentado pelo Presidente a previsão orçamentária. Deliberado 
entre os presentes, e alterado os itens: Marketing, provisão para rescisão trabalhista e 
Fundo de Reserva de Atletas para Campeonatos Mundiais, foram revertidos de despesa fixa 
para ocasional. A previsão de despesas se define por valores fixos e ocasionais. Onde as 
ocasionais somente podem ser realizadas se cumpridas as metas de captação de recursos 
pela CBTP. Para tal captação ser atingida, dentro do orçamento aprovado. Sobre este tópico 
quanto a RECEITA " TAXAS DE FILIAÇÕES", o Presidente da CBTP teve de alertar quanto a 
alteração da meta, ou seja, de 2500 filiados, para 3000 filiados, pagando MEIA, e mantido 
a meta de 1.160 filiados, pagando INTEIRA, para que o orçamento possa ser executado na 
sua plenitude, bem como informou que todos os atletas poderiam estar pagando uma única 
taxa, além de que esta poderia ser um valor bem menor, para tal bastaria que as 
FEDERAÇÕES cumpram o ESTATUTO DA CBTP, fazendo com que os seus filiados (atletas e 
clubes) se mantenham em dia com a CBTP, o que poderíamos chegar a um número 4 vezes 
maior. Houveram ainda considerações pontuais da FCTP solicitando a alteração do item 
FUNDO DE RESERVA ATLETA, de R$ 100.000,00, para R$ 200.000,00, sendo uma despesa 
ocasional, foi salientado pelo Presidente da AG, que está despesa fica relacionada 
diretamente a receita, onde se a mesma não se efetivar, não terá como ser realizada. Tendo 
em vista questionamento do mesmo, foi solicitado ao Sr. Leandro Boaventura, que analise 
a proposta para negociar as melhores condições durante a apresentação do item 
MARKETING DIGITAL, tendo sido alterado de despesa fixa para ocasional, o que já prejudica 
os trabalhos, pela exposição do Presidente da Assembleia, visto que este é um trabalho que 
deveria dar início em janeiro/2019, mas com tal deliberação não se procederá desta forma. 
O Presidente da CBTP e da AG, deixou claro que para realizar todas as despesas, a receita 
deve se concretizar, tendo como prioridade as despesas fixas. Assim um relatório das 
receitas, será enviado trimestralmente as federações, pois o resultado a ser obtido com as 
mudanças da política de valores por categorias de filiados irá refletir diretamente na 
realização das despesas. Em conclusão deste item, mediante a proposta da CBTP, foi 
analisado o valor das anuidades, ficando decididos os seguintes valores de anuidades 
para 2019: até 31/12/2018, após acréscimo de 5%; para, Clubes, R$ 125,00; 



 

Federações, R$ 577,50; Atletas conforme definido as categorias, vide item 1 acima, como, 
“Meia” anuidade, R$ 275,00; Atletas, conforme definido, vide item 1, como, “Inteira”: até 
10/11/2018, desconto de 10% R$ 495,00; até 31/12/2018 valor integral R$ 550,00, após 
o dia 01/01/2019, com acréscimo de 5% para todas as CATEGORIAS. Todos estes valores 
estão relacionados na previsão orçamentária apresentada a todos os presentes. Desta forma 
a previsão foi aprovada pela maioria, tendo como voto contrário a FESTP. 3) Homologação 
de requisitos para integrar as Equipes Nacionais: Após a apresentação do Presidente, 
foram mantidos os índices técnicos já determinados e publicados no site da CBTP, que são: 
Os 04 (quatro) primeiros atletas do ranking final de cada divisão e categoria do ano 
anterior.  Caso um destes atletas não possa participar, o próximo do ranking será convocado 
obedecendo-se os critérios: Todos os membros de equipes de divisão deverão ter no mínimo 
85% do Overall da divisão. Membros de equipes de categoria DAMAS deverão ter no mínimo 
65% do Overall da divisão. Membro de equipes de categoria SENIOR e JUNIOR deverão ter 
no mínimo 75% do Overall da divisão. (Pelo regulamento da IPSC não existe equipes da 
categoria SUPER SENIOR). Caso não tenha 04 atletas satisfazendo este critério não haverá 
equipe na divisão ou categoria. Sobre o apoio da CBTP foi mantido o critério em prática, que 
é a inscrição na prova, uniforme e ajuda de custo de viagem para equipes para os 
campeonatos Mundiais da IPSC (World Shoot), isso, se, dentro da disponibilidade de caixa, 
visto ser uma despesa ocasional, de segundo plano, ou, patrocínios conseguidos para a 
competição específica. Sobre o patrocínio, está mantido o critério em utilização, ou seja, 
a camisa oficial não terá patrocínios pessoais do atleta (somente os prestados através da 
CBTP), podendo estes patrocínios pessoais constarem nos “manguitos”, “bonés” e 
“bermudas”, respeitados os contratos firmados da CBTP com cada patrocinador das Equipes 
Nacionais. À exceção das cerimônias e fotos oficiais, devendo estar os atletas com a 
vestimenta indicada pela CBTP. Caso o atleta descumpra o termo de competição 
internacional, este terá de ressarcir ao caixa da CBTP, todas as despesas provenientes a 
competição. Item aprovado por unanimidade. 4) Apresentação do Novo 
Regulamento e Anexos dos Campeonatos Presenciais e On Line para 2019 a 2021. 
Item pré-aprovado, por se tratar de assunto operacional e administrativo de competência 
de aprovação da Presidência, pois serão consolidados diversos regulamentos à um único, 
restando ser encaminhado este documento consolidado às Federações por e-mail. Neste 
momento foi informado pelo Presidente da Assembleia e da CBTP, que as premiações da 
Etapa Final do Handgun e do Campeonato anual, por habitualmente excederem quatro horas 
e trinta minutos de duração, à exemplo da final de 2017 em Juiz de Fora (MG), e por acabar 
sendo extenuante tal espera ao final de um dia de competições, ESTAS NÃO MAIS 
OCORRERÃO NO DIA FINAL COM DISPAROS EFETUADOS EM PISTAS, mas sim no dia 
seguinte, juntamente com o “Shoot off” e um evento de confraternização, para as citadas 
premiações e com os competidores, staff e demais envolvidos descansados. 6) 
Homologação das Novas Federações e/ou Renovação do Status de Federação, por 
mais 1 (um) ano, sendo, Piauí, Alagoas, Roraima, Rondônia, Amazonas e Sergipe. 
Foi esclarecido a partir deste momento pelo Presidente a finalidade do status de federação, 
com o intuito de exclusivamente organizar o Tiro Prático, e criar uma hierarquia no Estado, 
sem, contudo, haver qualquer autorização da CBTP para exercícios próprios à pessoa jurídica 
formalmente estabelecida, tais como gerar receitas, despesas ou associações de membros. 
O Representante de Roraima solicitou sua renovação do status federativo, até 31/12/2019, 
por não haver outro Clube de Tiro Prático no Estado e haver uma necessidade pontual de 
sua região. Pelos votantes não foi considerada a alegação motivo de exceção. Proposto pelo 
Presidente a renovação de todos os atuais status federativos, sendo, Piauí, Alagoas, 
Rondônia, Roraima, Amazonas e Sergipe até 31/03/2019. Item aprovado por 
unanimidade.  



 

7) Deliberação quanto a punição a Federação Espírito-santense, por 
descumprimento, solicitado e firmado perante à Assembleia, da não realização da 
I Etapa de Armas Longas em 2018; Houve uma errata, no sentido de esclarecer que foi 
apresentado a Assembleia a palavra “deliberação” em substituição da palavra “punição” 
neste tópico do Edital. QUANTO À NOTIFICAÇÃO da respectiva Federação sobre o início de 
seu processo punitivo. O representante da FESTP fez suas argumentações sobre não ter 
havido retorno de algumas solicitações suas sobre a competição que aquela Federação se 
comprometeu à organizar, tais como publicidade no site da CBTP, convocação de RO’s, 
discordâncias sobre o termo padrão firmado por todas as entidades, bem como que somente 
trataria deste evento com o Presidente da CBTP. Pugnou aos demais representantes de 
entidades presentes que se colocassem em seu lugar e não penalizassem a entidade. O 
Presidente da Assembleia e da CBTP tomou a palavra respondendo aos itens apontados pelo 
Representante da FESTP, informando que respondeu o e-mail da FESTP, com a autorização 
da alteração do termo aos itens apontados, que também informou que o diretor da 
modalidade e a assistente do setor de competição estavam à disposição para suporte e apoio 
a prova, que também existe uma hierarquia de eventos, assim não temos como iniciar um 
evento futuro, sem antes trabalharmos nos eventos de datas anteriores. Diante dos fatos 
narrados, foi deliberado, que não haverá processo administrativo punitivo contra a FESTP, 
no que tange a não realização da referida Competição, sendo voto vencido a FPRTP. 8) 
Concessão de Títulos Beneméritos à José Antônio Vaghi (RJ) e José Batista Lima 
(CE). Houve uma errata neste item, para ajustar o nome do primeiro homenageado para 
“Antonio Jose Vaghi”. A concessão foi aprovada por unanimidade. 5) Definição do 
Calendário Desportivo Nacional 2019; Houve uma inversão na ordem da pauta, para 
mera organização da Assembleia. Modalidade ON LINE. 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. - 1ª Etapa do V Campeonato Brasileiro ON LINE de 
Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC e Silhuetas Metálicas, será 
realizado nos Clubes que se habilitarem e comprovarem condição técnica, e estarem em dia 
com suas obrigações estatutárias, 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, de 14 a 17 de fevereiro de 
2019; - 2ª Etapa do V Campeonato Brasileiro ON LINE de Desafio do Aço, SR, SR 
Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC e Silhuetas Metálicas, será realizado nos Clubes que se 
habilitarem e comprovarem condição técnica, e estarem em dia com suas obrigações 
estatutárias, 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, de 25 a 28 de Abril de 2019; - 3ª Etapa do V 
Campeonato Brasileiro ON LINE de Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC 
CLC e Silhuetas Metálicas, será realizado nos Clubes que se habilitarem e comprovarem 
condição técnica, e estarem em dia com suas obrigações estatutárias, 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, 
de 30 de maio a 02 de junho de 2019; - 4ª Etapa do V Campeonato Brasileiro ON 
LINE de Desafio do Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC e Silhuetas Metálicas, 
será realizado nos Clubes que se habilitarem e comprovarem condição técnica, e estarem 
em dia com suas obrigações estatutárias, 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, de 01 a 04 
de agosto de 2019; - 5ª Etapa do V Campeonato Brasileiro ON LINE de Desafio do 



 

Aço, SR, SR Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC e Silhuetas Metálicas, será realizado nos 
Clubes que se habilitarem e comprovarem condição técnica, e estarem em dia com suas 
obrigações estatutárias, 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, de 03 a 06 de Outubro de 2019; - 6ª 
Etapa e Final do V Campeonato Brasileiro ON LINE de Desafio do Aço, SR, SR 
Indoor, TRP, NRA e IPSC CLC e Silhuetas Metálicas, (Peso 2 e obrigatória para o 
Ranking), será realizado nos Clubes que se habilitarem e comprovarem condição técnica, e 
estarem em dia com suas obrigações estatutárias, 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, de 28 de 
novembro a 01 de dezembro de 2019; - Modalidade: IPSC HANDGUN: - 1ª Etapa do 
XXXII Campeonato Brasileiro (Sul), nos dias 21 à 24 de março de 2019, sendo o 
primeiro dia pré-match será sediado no Clube Blumenau de Caça e Tiro Desportivo, em 
Blumenau, pela FCTP; - 2ª Etapa do XXXII Campeonato Brasileiro (Sudeste), nos dias 
02 à 05 de maio de 2019, sendo o primeiro dia pré-match será sediado no Clube de Tiro 
Caça e Pesca de Juiz de Fora, em Matias Barbosa, pela FTPRJ;  - 3ª Etapa do XXXII 
Campeonato Brasileiro (Centro-Oeste), nos dias 04 à 07 de julho de 2019, será sediado 
em Brasília, pela FTPDF; - 4ª Etapa do XXXII Campeonato Brasileiro (Norte), nos dias 
29 de Agosto a 01 de Setembro de 2019, será sediado no ACTAO, em Manaus, pelo 
Amazonas; - 5ª Etapa do XXXII Campeonato Brasileiro (Nordeste), nos dias 26 a 29 
de setembro de 2019, será sediado no CAT, em Natal, pela FTPRN; - 6ª Etapa e Final do 
XXXII Campeonato Brasileiro de IPSC (Peso 2 e dois descartes no campeonato), 
nos dias 19 à 24 de novembro de 2019, será sediado em Viamão, Grande Porto Alegre, pela 
FGTP. Houve disputa desta etapa entre Atibaia, pelo FPTP e a vencedora, que conseguiu 13 
votos favoráveis; - Modalidade: IPSC SHOTGUN, RIFLE E MINI RIFLE: - 1ª Etapa do 
XV Brasileiro de Shotgun e Rifle e VII Campeonato Brasileiro de Mini Rifle, nos dias 
11 à 14 de Abril de 2019, será sediado no Clube de Tiro e Caça Anhanguera - CTCA, na 
cidade de Goiânia, pela FTPGO; - 2ª Etapa do XV Brasileiro de Shotgun e Rifle e VII 
Campeonato Brasileiro de Mini Rifle, nos dias 13 à 16 de Junho de 2019 Clube Blumenau 
de Caça e Tiro Desportivo, em Blumenau, pela FCTP; - 3ª Etapa do XV Brasileiro de 
Shotgun e Rifle e VII Campeonato Brasileiro de Mini Rifle (PESO DOIS e um 
descarte), nos dias 24 à 27 de outubro de 2019, será sediado em Atibaia, pela FPTP; - 
Modalidade: SILHUETAS METÁLICAS – IHMSA: - VIII Campeonato Sul Americano 
de Silhuetas Metálicas, nos dias 20 à 22 de Junho de 2019, será sediado no Clube de Tiro 
Sentinela do Serrado, em Jatai, pela FTPGO; - XXX Campeonato Centro Sul Sudeste de 
Silhuetas Metálicas, em local e data à ser definido pela Diretoria da Modalidade. - XXI 
Campeonato Brasileiro de Silhuetas Metálicas, nos dias 18 à 20 de outubro de 2019, 
será sediado no Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora, em Juiz de Fora, pela FMTP. Ato 
contínuo, ao final do 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 mesmo, e 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    Carlos Franklin L. Batista 
Presidente      Secretário 


