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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO, 

REALIZADA NO DIA 26/09/2019, EM NATAL (RN) 
 
Aos vinte e seis dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e dezenove, em segunda 
e última convocação, às 9:00 horas, com os presentes, quórum legal previsto e na forma 
do edital, no salão de eventos do Visual Praia Hotel, Rua Francisco Gurgel, 9184, Bairro 
Ponta Negra, Cidade de Natal/RN, durante a V Etapa do XXXII Campeonato Brasileiro e 
Open Internacional de IPSC Handgun e Pistol Caliber Carbine 2019, nos termos da alínea 
“a”, do parágrafo primeiro, art.17, do Estatuto da CBTP, as Federações filiadas a CBTP, 
representadas por seus presidentes e procuradores, reuniram-se em Assembleia Geral 
Ordinária, em início aos trabalhos, e de acordo com o livro de presenças estavam 
presentes as seguintes Federações, todas filiadas à CBTP: 1 – Federação de Tiro Prático 
do Rio Grande do Norte; 2 – Federação Paraibana de Tiro Prático; 3 – Federação 
Cearense de Tiro Prático; 4 – Federação Espirito Santense de Tiro Prático; 5 – Federação 
de Tiro Prático do Rio de Janeiro; 6 -  Federação de Tiro Prático Paraense; 7 – Federação  
de Tiro do Mato Grosso; 8 – Federação Pernambucana de Tiro Prático; 9 – Federação 
Mineira de Tiro Prático; 10 – Federação Sul Matogrossense de Tiro Prático; 11 – 
Federação de Tiro Prático do Distrito Federal; 12 – Federação Gaúcha de Tiro Prático; 13 
– Federação de Tiro Prático do Maranhão; 14- Federação de Tiro de Goiás; e 15 – 
Federação Rondoniense de Tiro Desportivo. 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 foram deliberados as seguintes 
ordens do dia: 1- Apresentação da Evolução das filiações de 1997 a 2019 e Analítica 
Geral e por Região de 2015 a 2019; 2- Apresentação de Gráficos Comparativos entre 
as provas ( IPSC, IHMSA e ON LINE ) de 2017 / 2018 / 2019; 3- Definir o Calendário 
Desportivo Nacional e Internacional 2020; 4- Homologar a Previsão Orçamentária e 
Anuidades (Federações, Clubes e Atletas) 2020; 5- Apresentação do Relatório de 
Mídias; 6- Apresentação sobre “O que a CBTP fez por você”; 7- Apresentação de 
desenvolvimento do Sistema Personalizado da Shooting House para a CBTP; 8- 
Procedimentos para formação de árbitros para as competições de Silhueta Metálica; 
9- Homologação das Federações dos Estados de Alagoas e Amazonas. De acordo com 
previsões estatutárias o Presidente da CBTP, Sr. Demetrius da Silva Oliveira, assumiu a 
Presidência da Assembleia e nomeou o Dr. Hipólito Machado Raimundo de Lima, Diretor 
Jurídico da CBTP, como secretário da assembleia. Inicialmente, o Sr. Demetrius da Silva 
Oliveira, faz uma monção honrosa ao Sr. João Xavier de Oliveira Filho, em razão de 
cirurgia cardíaca, desejando sua pronta e rápida recuperação, ainda antes de iniciar os 
trabalhos, o Presidente da CBTP, fez uma grande explanação quanto a sua recente 
viagem à Capital Federal e sua agenda positiva, realizada juntamente com o Vice 
Presidente Região Centro Norte da CBTP Sr. Carlos Henrique Nogueira Terra e o Vice 
Presidente Região Nordeste da CBTP Sr. Leonardo Augusto Zamboni Pereira, e ainda 
com o Diretor Jurídico o Dr. Hipólito Lima, em visita a DFPC, diversos gabinetes de 
Deputados Federais e audiência com o também Deputado Federal Alexandre Leite 
(DEM-SP), relator do PL 3723/2019, aonde colocou a CBTP à disposição para melhor 
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orientá-lo nas questões de redação dos textos técnicos, por fim, falou da necessidade 
de se montar uma comitiva a fim de ser recebido pelo Presidente da República para que 
a CBTP seja devidamente inserida em todo esse novo contexto nacional no tocante ao 
armamento civil. Assim sendo, o Presidente da Assembleia declarou completo o quórum 
estabelecido no estatuto e deu início aos trabalhos, lendo o edital, bem como sobre as 
atas anteriores nenhum representante de federação apresentou qualquer solicitação de 
correção, e/ou observação, sendo assim aprovadas.  Iniciada a ordem do dia com as 15 
entidades presentes foi dado início ao item 1 da pauta com a Apresentação da Evolução 
das filiações de 1997 a 2019 e Analítica Geral e por Região de 2015 a 2019, realizada 
pelo Presidente da CBTP, o Sr. Demetrius da Silva Oliveira, que por meio de 
apresentação digital demonstrou de forma pormenorizada, as evoluções das filiações 
no período já mencionado, alicerçando todos os presentes de forma clara e objetiva, 
com o objetivo de propiciar a todos os presidentes e procuradores dados para tomadas 
de decisões a respeito do rumo a ser tomado pela CBTP. Em ato contínuo, o Sr. 
Demetrius da Silva Oliveira, deu sequência ao Item 2 da pauta, Apresentação de 
Gráficos Comparativos entre as provas ( IPSC, IHMSA e ON LINE ) de 2017 / 2018 / 
2019, que ainda no mesmo sentido, de forma clara e objetiva, por meio de apresentação 
digital a todos os presentes, foi demonstrado pelo Presidente da CBTP, a importância da 
criação e implementação destas provas on-line, no incremento das receitas da CBTP, 
assim como, para os clubes filiados e ainda na grande oportunidade de democratização 
do esporte de Tiro Prático para todos os integrantes em todas as regiões do Brasil. O 
Secretário da mesa e diretor jurídico da CBTP, o Dr. Hipólito Lima, fez uma explanação 
da importância de todas as federações realizarem a divulgação da atual legislação, 
principalmente no tocante ao Decreto presidencial nº 9.846/2019, no que diz respeito a 
autorização dos clubes, agora, juntamente com a CBTP na modalidade online, serem 
aceitos, filiados dos clubes, embora, ainda não sejam filiados a CBTP, com a 
particularidade de que os clubes que detiverem acervo próprio de armas de fogo, 
possam permitir seus clientes e associados a participarem das provas on-line sem a 
necessidade de já estarem com o Certificado de Registro, em conformidade aos ditames 
do art. 6º do decreto já mencionando. Terminado o item 2 da pauta, se deu em seguida 
continuidade com a discussão e aprovação do item 3, Definir o Calendário Desportivo 
Nacional e Internacional 2020. Logo de início foi apresentado pelo Presidente da CBTP, 
um estudo de climas e tempo em todas as regiões do Brasil, para que as regiões 
pudessem melhor adequar as datas sugeridas pelas CBTP com as suas realidades locais. 
Aprovadas as datas se deu sequência com a disputa entre as regiões para sediarem as 
etapas das provas presencias da CBTP de acordo com o calendário a ser aprovado. O 
presidente Sr. Demetrius Oliveira informou a pausa para o almoço por volta as 13:30h, 
com retorno as 15h. No retorno do almoço, sem maiores delongas foram definidas as 
datas e etapas do VI CAMPEONATO BRASILEIRO ON LINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, SR 
INDOOR, TRP, NRA, SILHUETAS METÁLICAS E HANDGUN CLC 2020, que serão 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. O campeonato acontece 
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em 6 etapas, todas online, a 6ª etapa terá peso II e serão considerados dois descartes. 
1ª Etapa entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2020; - 2ª Etapa de 16 de 19 de abril de 
2020; 3ª Etapa de 04 a 07 de junho de 2020; 4ª Etapa de 13 a 16 de agosto de 2020; 5ª 
Etapa de 08 a 11 de Outubro de 2020; e 6ª Etapa e Final de 19 a 22 de novembro 2020.  
Em seguida foi realizada a votação para sediar a I ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO 
BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP – 2020, na região Sul, 
que por unanimidade a assembleia aceitou a proposta apresentada pela FGTP e, sagrou-
se vencedor o CLUBE SOCAPESCA , em Viamão – RS, que irá sediar entre os dias 12 e 15 
de março de 2020 o evento. Quanto a II ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E 
OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP – 2020, ficou escolhido a região 
Sudeste, que por sua vez, as Federações do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, 
entraram em disputa para realizarem a Etapa. Colocado em votação para decisão 
assemblear, ganhou, por maioria, a Federação do Estado do Espírito Santo que realizará 
a etapa ora disputada nos períodos compreendidos de 30 de abril à 03 de maio do ano 
de 2020. Dando sequência, em relação a III ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO 
E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP – 2020, decidiu-se por unanimidade 
que seria realizado na Região Norte, tendo havido apenas a candidatura da Federação 
do Estado do Pará que apresentou o Clube de Tiro Tapajós (CTT), tendo sido sagrado à 
unanimidade dos votos presentes, sendo assim, irá realizar a III ETAPA de 18 de julho a 
21 do mesmo mês do ano 2020. Em ato contínuo, foi decidido à unanimidade que a 
região Centro-Oeste irá sediar a IV ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN 
INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP – 2020, tendo sido apresentado pela 
Federação do Estado do Mato Grosso e a unanimidade foi eleito o CTCG, para sediar a 
IV ETAPA que ocorrerá em 30 de julho à 02 de agosto do ano de 2020. Continuando na 
sequência, se deu início a discussão quanto a ETAPA da Região Nordeste, que ainda por 
unanimidade, foi escolhida a proposta realizada pela Federação Pernambucana de Tiro 
Prático para sediar a V ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN 
INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP – 2020, que ocorrerá entre os dias 17 à 20 
de setembro de 2020, no clube ATIRE em Pernambuco. Por fim, quanto a VI ETAPA 
FINAL  PESO 2 DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC 
HANDGUN E CCP – 2020, ficou decidido à unanimidade que seria realizado na Região 
Nordeste. Assim sendo, incialmente, foram apresentados dois locais para sediar a 
referida etapa, sendo um no Rio Grande do Norte e outro na Paraíba. Importante, se faz 
destacar, que a Federação da Paraíba se fazia representar pelo Presidente da Federação 
do Rio Grande do Norte, que por sua vez, declarou, que a Federação Paraibana não 
endossava a candidatura de nenhum clube em seu Estado. Desta forma, o Clube APTIRO 
Country Club, devidamente constituído, federado e confederado, de forma regular, por 
meio do seu Representante legal o Sr. Hipólito Lima, pediu a palavra e fez a candidatura 
perante a Assembleia. Levantada questão de ordem por parte do 
procurador/representante da Paraíba, aduziu que o Clube APTIRO COUNTRY CLUB, não 
possuía legitimidade para pleitear a candidatura sem o aval da Federação Paraibana, 
solicitando assim, que a assembleia deliberasse a respeito do tema. Feito as devidas 
explanações, restou demonstrado que o Estatuto da Confederação Brasileira de Tiro 
Prático deixa claro que todos os seus membros, sejam clubes ou até mesmo filiados 
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atletas, possuem o direito de se manifestarem, apresentarem quaisquer requerimentos, 
bem como apresentarem suas candidaturas, até quanto ao mais alto posto da 
Confederação, que seria o cargo de presidente da entidade, porém,  não detém direito 
à voto. Posto isto, ultrapassada a questão de ordem levantada pelo 
procurador/representante de Federação Paraibana, foram apresentadas duas 
candidaturas para sediar a Etapa Final, uma pelo Rio Grande do Norte e outra 
diretamente pelo Clube representando a PB. Em votação, por maioria, ficou decidido 
que a VI ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC 
HANDGUN E CCP – 2020, ocorrerá na Aptiro Country Club, no Estado da Paraíba no 
período de 04 a 08 de novembro de 2020. Quanto as demais datas e campeonatos, não 
houveram disputa. Com relação ao XVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E 
SHOTGUN / VIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE a Confederação Brasileira 
de Tiro Prático assumiu 2 (duas) das 3 (três) Etapas, tendo em vista o não interesse das 
Federação em realiza-lo. Ficou definido, portanto, as seguintes datas: 1ª Etapa entre os 
dias 03 e 05 de abril do CTCPJF em Juiz de Fora/MG pela CBTP; 2ª Etapa entre os dias 10 
e 12 de julho de 2020 no CCTM em Maringá/PR pela CBTP; 3ª Etapa de 15 a 18 de 
outubro de 2020 no SOCAPESCA em Viamão/RS pela FGTP.  Para a modalidade de 
Silhuetas Metálicas (IHMSA) as datas dos Campeonatos ficaram definidos da seguinte 
forma: XXII CAMPEONATO SUL AMERICANO DE SILHUETAS METÁLICAS – Será realizado 
na cidade de Maringá/PR, no CCTM Pela CBTP, entre os dias 22 e 24 de maior de 2020. 
O XXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS Será realizado na cidade 
de Juiz de Fora/MG, no CTCPJF pela Federação Mineira de Tiro Prático entre os dias 16 
e 19 de julho. Já o XXXI CAMPEONATO CENTRO SUL SUDESTE DE SILHUETAS 
METÁLICAS será realizado na cidade de Costa Rica/MS no CTCR pela Federação Sul 
Mato-grossense de Tiro Prático.  Definido o calendário, passou a ser deliberado quanto 
ao item 4 da pauta, qual seja, Homologar a Previsão Orçamentária e Anuidades 
(Federações, Clubes e Atletas) 2020. Mais uma vez, o Presidente da entidade realizou 
uma completa explanação à respeito do tema, apresentou planilhas, gráficos e demais 
dados inerentes ao tema, tendo passado a palavra ao Senhor Leonardo Zamboni que fez 
a explanação sobre as anuidades recebidas nos últimos anos, em seguida a palavra foi 
passada para o Senhor Alessandro S. Nascimento, que fez longa apresentação de uma 
planilha com proposta a ser deliberada para diminuição da anuidade do Atleta 
Confederado, entre outros temas. Iniciadas as discussões, após participação de todos os 
presentes que apresentaram suas sugestões, ideias, planos e cálculos, foi aprovado por 
unanimidade as seguintes taxas e condições de anuidade para o ano de 2020, bem como 
a própria previsão orçamentária em relação as despesas fixas e receitas, sobre as 
despesas ocasionais, inclusive o fundo de reserva para Atletas e ROs, somente poderão 
ser realizadas se cumpridas as metas de captação de recursos pela CBTP, procedimento 
este que depende do apoio total das Federações, conforme constantes na planilha 
apresentada no ato, e, rubricada por todos: Anuidade de Clubes: R$ 500,00; Anuidade 
das Federações: R$ 600,00; Novos Filiados (Atletas e ROs): R$ 300,00; ROs ATIVOS (com 
mínimo 10 pontos no período de jan/dez do ano anterior): R$ 200,00; Renovação filiação 
Atletas (até 30/11/2019): R$ 300,00; Renovação filiação Atletas (até 31/12/2019): 
330,00; Renovação filiação Atletas (com acréscimo após 01/01/2019): R$ 500,00. Neste 
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momento, o Sr. Demetrius Oliveira, presidente da CBTP, retomou a palavra e deu 
continuidade aos itens 5 Apresentação do Relatório de Mídias, 6 Apresentação sobre 
“O que a CBTP fez por você”  e 7 Apresentação de desenvolvimento do Sistema 
Personalizado da Shooting House para a CBTP, realizando uma detalhada e minuciosa 
apresentação digital e todos os presentes contribuíram com sugestões e melhorias no 
sistema. Quanto ao item 8 Procedimentos para formação de árbitros para as 
competições de Silhueta Metálica, foi explicado pelo Presidente Sr. Demetrius Oliveira 
como funciona hoje as competições e como será com a implementação dos chamados 
Fiscais de Linha, sendo que as orientações sobre o regulamento da modalidade serão 
inseridas no seminário de formação dos ROs. Ao final, foi dado início ao último item da 
pauta, 9 Homologação das Federações dos Estados de Alagoas e Amazonas. Foi 
colocado à disposição de todos os presentes a documentação inerente a Federação do 
Estado de Alagoas, em seguida posto em votação e homologada à unanimidade por 
todos os presentes. Por fim, quanto a homologação da Federação do Estado do 
Amazonas, por ausência documental, e ainda, pelo descumprimento de acordo firmado 
com àquela entidade, não foi possível homologar, tendo sido explanado à todos a 
situação e aprovado a não homologação da Federação do Amazonas, à unanimidade. 
Entre a apresentação dos itens 8 e 9, realizada pelo Sr. Demetrius Oliveira, por volta das 
19h, compareceu perante o Secretário desta Assembleia, o Sr. Walter Luiz Reibnitz, 
matricula 1001906 e apresentou procuração para representação da Federação 
Catarinense de Tiro Prático, que, em ato contínuo, foi notificado quanto ao Oficio 
ASSEJUR 2509/2019, que diz respeito à aplicação da penalidade à FCTP prevista no artigo 
16º § 4ª do Estatuto da CBTP, ressalte-se, ainda, que o representante procurador da 
FCTP, havia chegado ao recinto assemblear, logo após o almoço, porém, apenas se 
apresentou conforme mencionado. Após as deliberações de todos os itens da pauta, o 
Secretário se resguardou de realizar a leitura da ata na próxima assembleia geral 
Ordinária, e então dando por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de 
todos, foi lavrada 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    Hipólito Machado Raimundo de Lima 
Presidente CBTP    Secretário da Mesa 


