
 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  

DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,  

REALIZADA NO DIA 05/11/2020, em João Pessoa (PB) 

No dia cinco, do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte, em segunda e última 
convocação, às 14:30, com os presentes, quórum legal previsto e na forma do edital, na 
Sala Ipê, no Hotel Nord Luxxor Tambaú, Av. Alm. Tamandaré, nº 740, Tambaú – João 
Pessoa/PB, 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, e de acordo 
com o livro de presenças estavam presentes as seguintes Federações, todas filiadas à 
CBTP: Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro; Federação Espirito Santense de Tiro 
Prático; Federação Paulista de Tiro Prático; Federação Gaúcha de Tiro Prático; Federação 
Paranaense de Tiro Prático; Federação de Tiro Prático Paraense; Federação Paraibana de 
Tiro Prático; Federação Rondoniense de Tiro Prático;  Federação Pernambucana de Tiro 
Prático; Federação de Tiro Prático do Rio Grande do Norte; Federação de Tiro de Goiás; 
e Federação Mineira de Tiro Prático. 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 edital de convocação: 1) Concessões de títulos 
Beneméritos aos Srs. Cel Athos Gabriel Lacerda de Carvalho, Cel. Julio Cesar 
Guimarães, Sr. Jose Porfírio da Silva Filho (Popó), Sr. Carlos Henrique Nogueira 
Terra, Dr. Ruy Santiago Irigaray Junior; 2) Definir Calendário Desportivo Nacional 
e Internacional Exercício 2021; 3) Proposta de alteração do Estatuto da CBTP. De 
acordo com previsões estatutárias o Presidente em exercício da CBTP, Sr. Demetrius da 
Silva Oliveira, assumiu a Presidência da Assembleia e nomeou o Sra. Adryana Carla de 
Mesquita Lemos, como secretária da assembleia. O Presidente da Assembleia declarou 
completo o quórum estabelecido no estatuto e deu início aos trabalhos. Iniciada a ordem 
do dia com 12 (doze) representantes de entidades presentes. Passando para o item 1- 
Concessões de títulos Beneméritos aos Srs. Cel Athos Gabriel Lacerda de Carvalho, 
Cel. Julio Cesar Guimarães, Sr. Jose Porfírio da Silva Filho (Popó), Sr. Carlos 
Henrique Nogueira Terra, Dr. Ruy Santiago Irigaray Junior; E de competência 
exclusiva do Presidente da Confederação a indicação de associado benemérito, sendo essa 
indicação referendada em Assembleia Geral, assim foi indicado o Sr. José Porfírio da 
Silva Filho (Popó), Presidente da Federação Pernambucana de Tiro Prático, pelos 
trabalhos realizados em prol do Tiro Prático, contribuindo com excelência no 
desenvolvendo que engrandecem esse esporte no Estado de Pernambuco e no Brasil. Em 
seguida, indicou o Sr. Cel. Athos Gabriel Lacerda de Carvalho, que foi vice presidente da 
CBTP, tendo que se afastar por 

 



 

 

 

 questões pessoais, no entanto, não deixou de contribuir com o desenvolvimento do Tiro 
Prático no Brasil. Em continuidade, indicou o Sr. Cel. Júlio César Guimarães, militar que 
se dedicou por anos no setor de pesquisa da IMBEL, possibilitando o desenvolvimento 
de produtos para o Tiro Prático no Brasil e no Mundo. A próxima indicação e do Sr. 
Carlos Henrique Nogueira Terra, Vice Presidente da CBTP, contribui com o enorme 
trabalho e dedicação as tarefas na Capital, sejam, no Congresso, Ministérios e Exército 
Brasileiro. Finalizando as indicações, nestes últimos anos, tivemos alguns atiradores que 
se dedicaram ao Tiro Prático, este o Sr. Deputado Estadual pelo RS, Ruy Santiago Irigaray 
Junior, com apoio irrestrito ao Tiro Prático, o nosso agradecimento e reconhecimento. O 
Dr. Hipólito Lima, Presidente da FPBTP, ressaltou que precisamos manter as 
homenagens aos vivos, neste caso, parabeniza o Presidente da Confederação que trabalha 
dia após dia em prol do crescimento e reconhecimento do Tiro Prático no Brasil e no 
Mundo. Após deliberado, as indicações foram referendadas por unanimidade. O 
presidente começou falando sobre a pandemia que paralisou boa parte das atividades no 
Brasil e no Mundo, porém frisou que a CBTP não fechou as portas um dia sequer, em 
seguida iniciou com a apresentação sobre a prestação de contas institucionais, onde são 
enumeradas todas as tarefas desenvolvidas pela CBTP, até a presente data, assim estão 
algumas destas tarefas, como, cobrança das anuidades de 2020, constantes reuniões coma 
secretaria, que devido a pandemia são realizadas virtualmente, através do aplicativo 
Skype e Zoom, a grande maioria gravada e arquivada. Há algum tempo já temos pontuado 
sobre as marcas da CBTP, que vem sendo utilizadas indevidamente por empresas e 
entidades, porém temos notificado, e em alguns casos acionado a justiça para a reparação 
dos danos, e vamos continuar com a contratação de um escritório especialista nestas 
questões, conforme aprovado na previsão orçamentária de 2021. Sobre o ranking e slots 
para eventos internacionais da IPSC, e preciso que as entidades, clubes e federações, 
registrem mais atletas e mais provas nível 3, fazendo com que o Brasil retorne aos top 3. 
Será desenvolvido uma campanha de mais filiados e mais provas nível 3. Somos um os 
países que mais desenvolve o Tiro Prático no mundo, e, portanto, precisamos refletir estes 
dados. Continuando com a apresentação, salientou que a CBTP é a única entidade que 
briga pelos direitos dos CAC’s no geral. Nenhuma outra instituição entra na briga, luta, 
apoia ou mostra um trabalho para defender os CAC’s igual a CBTP, e isso, reúne um 
esforço e trabalho de toda a diretoria. Quanto a pandemia do Covid19, foram necessários 
tomadas de decisões imediatas, e com isso o adiamento, suspensão e cancelamento de 
seminários e competições, porém, buscamos alternativas, e com isso o nosso próprio 
protocolo de retomada das atividades, e assim reabrimos após cerca de 6 meses os 
eventos.  Em seguida o Sr. Demetrius, Presidente da CBTP, apresentou a evolução das 
filiações ano a ano 1997 a 2020. A perda de receita foi enorme, e com isso foi necessário 
um replanejamento financeiro, o que foi apresentado e aprovado na  

 



 

 

 

Assembleia de 21/08/2020. Uma análise minuciosa foi realizada, e se constatou que a 
maioria das entidades não estão contribuindo para o desenvolvimento do Tiro Prático. 
Um dos fatores mais graves e a falta de menção da CBTP nos sites e redes sociais. A 
CBTP tem cumprido o seu papel de forma exemplar, já muitas entidades nem mesmo 
divulgam o que a CBTP tem feito pelos CACs, o que bastaria replicar as publicações da 
CBTP. Também foi apresentado a evolução dos inscritos nos campeonatos de 2017 à 
2020. Relacionou a baixa inscrições em determinadas épocas do ano e determinadas 
regiões por questões de alta temporada, difícil logística, dentre outros fatores. Todos nos 
sabemos que o Campeonato Brasileiro nasceu promovendo as regiões, com a criação dos 
Opens. Para o próximo ano, além das provas nacionais, o ideal seria diminuir os estaduais 
e incentivar o atleta a participar de provas nível III. Durante o VII Campeonato Brasileiro 
Online 2021, vamos implementar as modalidades de Silhuetas Metálicas (Ar 
comprimido) e IPSC (Action Air), incentivando a participação de mais atletas, para o 
surgimento de jovens talentos. E na final do XXXIV Campeonato Brasileiro de IPSC 
Handgun e Pistol Caliber Carbine de 2021, iremos realizar sobre a promoção da CBTP, 
cerca de 6 (seis) stages de IPSC Action Air, divulgando e definindo as equipes em eventos 
internacionais. Seguindo para o Item 2- Definir Calendário Desportivo Nacional e 
Internacional Exercício 2021; Em janeiro seria realizado Shot Show, evento importante 
para busca de apoio institucional e financeiro, que até o momento consta como cancelado. 
No início de fevereiro, a CBTP foi convidada para participar do evento Defense and 
Security Experience 2021, realizado em São Paulo/SP, evento este que estaremos na 
busca de patrocinadores para as equipes e etapas da CBTP. Para os Campeonatos 
Nacionais foram definidas as datas e etapas do VII CAMPEONATO BRASILEIRO 
ON LINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA 
(SILHUETA METÁLICA) E IPSC (HANDGUN, PISTOL CALIBER CARBINE, 
ACTION AIR E MINI RIFLE) 2021, 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 homologado 
pela Diretoria de Arbitragem (NROI), sendo este obrigatoriamente ser certificado como 
NROI, com cadastro regular, até 90 dias antes do evento. Assim ficou decidido a 
realização de 6 (seis) etapas, todas online, a 6ª (sexta) etapa terá peso II e serão 
considerados 2 (dois) descartes. 1ª Etapa entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2021;  2ª 
Etapa de 22 a 25 de abril de 2021; 3ª Etapa de 27 a 30 de maio de 2021; 4ª Etapa de 12 
a 15 de agosto de 2021; 5ª Etapa de 23 a 26 de setembro de 2021; e 6ª Etapa e Final de 
18 a 21 de novembro de 2021. Em seguida foi realizada a votação para sediar a I ETAPA 
DO XXXIV CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE 
IPSC HANDGUN / III DE PISTOL CALIBER CARBINE 2021, na região Sudeste, 
que em decorrência da pandemia do Covid 19 não teve a etapa realizada este ano, o 
CLUBE SINDIPOL, em Vitória – ES, mas o representante da Federação Espirito  

 



 

 

 

Santense de Tiro Prático, informou que em decisão conjunta entre a FESTP e o 
SINDIPOL, optaram por não realizar a prova. Assim, como nenhum Federação da região 
Sudeste se manifestou em sediar a prova, a CBTP irá realizar o evento no Clube de Tiro, 
Caça e Pesca de Juiz de Fora, entre os dias 04 e 07 de março de 2021. Quanto a II ETAPA 
DO XXXIV CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE 
IPSC HANDGUN / III DE PISTOL CALIBER CARBINE 2021, ficou escolhido a 
Região Sul, terá a etapa realizada no período de 29 de abril a 02 de maio de 2021, no 
Santa Mônica Clube de Campo em Santa Mônica, em Colombo, Paraná. Dando 
sequência, a III ETAPA DO XXXIV CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN 
INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN / III DE PISTOL CALIBER CARBINE 
2021, ficou decidido que ocorrerá na Região Norte, no Clube de Tiro Tapajós, Santarém, 
Pará, no período de 17 a 20 de junho de 2021, conforme decisão que o clube não sediou 
a etapa no ano de 2020, devido a suspensão em decorrência da pandemia do Covid 19. 
Em ato contínuo, foi decidido que a região Centro Oeste irá sediar a IV ETAPA DO 
XXXIV CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC 
HANDGUN / III DE PISTOL CALIBER CARBINE 2021, no Clube de Tiro Campo 
Grande, Campo Grande, MS, entre os dias 29 de julho e 01 de agosto de 2021. 
Continuando, a V ETAPA DO XXXIV CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN 
INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN / III DE PISTOL CALIBER CARBINE 
2021, ficou acordado com todos os presentes à realização da etapa na Região Nordeste, 
entre os dias 14 e 17 de outubro de 2021, na Associação de Tiro do Recife - ATIRE, 
Paulista, PE. Para finalizar, a VI ETAPA E FINAL DO XXXIV CAMPEONATO 
BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN / III DE 
PISTOL CALIBER CARBINE / I CAMPENATO BRASILEIRO DE IPSC 
ACTION AIR - 2021, duas federações entraram na disputa para sediar a Final. A 
Federação Paulista de Tiro Prático, e a Federação de Tiro do Goiás. Após considerações 
de todos os presentes, foi colocado em votação, e com o placar de 9 votos a 1 em favor 
da FTGO. Sendo que a etapa será realizada dos dias 10 a 14 de novembro de 2021, no 
Clube de Tiro de Rio Verde, Rio Verde, GO.  Com relação ao XVII CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / IX CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
MINI RIFLE 2021, ficou definido as seguintes datas: 1ª Etapa: entre os dias 08 e 11 de 
abril de 2021, em Juiz de Fora, no CTCPJF; 2ª Etapa: entre os dias 01 e 04 de julho de 
2021, em João Pessoa, na Aptiro Country Club que manifestou interesse em sediar a etapa 
de Armas Longas que sempre fica centralizada nas regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul ; 
e 3ª Etapa: entre os dias 28 e 31 de outubro de 2021, no Sul em Viamão/RS. Para a 
modalidade de Silhuetas Metálicas (IHMSA) as datas dos Campeonatos ficaram definidos 
da seguinte forma: XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS 
METÁLICAS, em ofício enviado ao Diretor Regional IHMSA, Sr. Donald Frasier e a 
sede da CBTP, o Clube Vilaboense de Tiro ao Alvo, localizado na cidade de Goiás/GO, 

 



 

 

 

 candidatou para sede do evento, nos dias 13 a 16 de maio de 2021. O XXI 
CAMPEONATO CENTRO SUL SUDESTE DE SILHUETAS METÁLICAS, será 
realizado no período de 05 a 08 de agosto de 2021, em local a definir. O XXII 
CAMPEONATO SUL AMERICANO DE SILHUETAS METÁLICAS – Será 
realizado entre os dias 07 e 10 de outubro de 2021, no CTCR, Costa Riva, MS pela 
FSMTP. Em sequência na definição do calendário desportivo, o XXVI CAMPEONATO 
BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE STEEL CHALLENGE / I 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE USPSA HANDGUN E PISTOL CALIBER 
CARBINE 2021, será realizado no Clube de Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora, no 
período de 02 a 05 de setembro de 2021. Definido o calendário, passou ao item 3- 
Proposta de alteração do Estatuto da CBTP. Foi proposto a exclusão do Artigo 8º do 
do Estatuto da CBTP, e por unanimidade de todos os presentes deferido. O artigo 11º foi 
proposto a transferência para melhor adaptação e incluído ao artigo 65. Artigo 10º revisão 
do texto para melhor entendimento aos tempos atuais. Artigo 16º foi incluso o parágrafo 
3º. No artigo 51, o item 10 passou por revisão textual, o que gerou especulações por parte 
do procurador da Federação Mineira de Tiro Prático, Sr. Silvio França, que havia chegado 
ao local da assembleia no momento da deliberação do item. Ao questionar qual a 
necessidade de abrir as contas para a CBTP, o presidente da CBTP, salientou sobre a 
demonstração de transparência de todas as entidades relacionadas ao Tiro Prático, além 
das definições da Lei 9.615/1998. Neste momento, Sr. José Medeiros, procurador 
representante da Federação Espirito Santense de Tiro Prático, interfere e fala que a 
obrigação é prestar contas para baixo e não para cima. Sobre este questionamento, o Dr. 
Hipólito Lima, presidente da Federação Paraibana de Tiro Prático explanou sobre a 
necessidade de nos unirmos, citando como exemplo a questão da CBTP que, ao organizar 
uma prova, aquele valor arrecado, deve ser repassado ao clube que sediará o evento. 
Sendo assim, levantou o questionamento: como a CBTP repassará valores, sem ter 
conhecimento  da atual situação do clube, se a prestação de contas está em dia e de acordo 
com a legislação vigente. Ao repassar grandes quantias, faz-se necessário um mínimo de 
segurança e responsabilidade com estes recursos por parte da CBTP. E em relação aos 
dados, tem-se a LGPD, então não estava entendendo o porquê do medo dos clubes e 
federações em abrir a prestação de contas, já que os dados precisam ser públicos. Mesmo 
após toda a explicação, o Sr. Silvio França ainda questiona sobre o item, e é questionado 
pelo presidente da CBTP se o mesmo tem conhecimento acerca do Estatuto, obtendo 
como resposta do Sr. Silvio França de que conhece em partes. O presidente salienta que 
o texto teve uma revisão em sua redação, para melhor entendimento de todos, e com a 
finalidade de maior transparência entre as entidades que se utilizam das marcas e recursos 
repassados pela CBTP. Para concluir a alteração do item 10 do artigo 51, foi posto em 
votação e apenas a Federação Paulista de Tiro Prático e a Federação Mineira de Tiro 
Prático, não concordaram com a modificação, sendo assim, aprovado pela maioria.  

 



 

 

 

O artigo 55 retirou as palavras “atletas filiados” e inclui os parágrafos 1º ao 3º. Em 
sequência à alteração do Estatuto da CBTP, foram excluídos os artigos 62 e 66, e 64 o 
seu parágrafo único. Após a deliberação todos os itens foram aprovados. A Secretária da 
Assembleia 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 jurídicas e legais.  

João Pessoa, 05 de novembro de 2020. 

 

 

__________________________ ______________________________ 
Demetrius da Silva Oliveira                                Adryana Carla de Mesquita Lemos 

Presidente Assembleia    Secretária Assembleia 

 


