
 

 

 

Belo Horizonte, 31 de março de 2021. 

 

Circular 187/2021 – Secretaria 

Do Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático - CBTP 

Sr. Demetrius da Silva Oliveira 

Aos Ilmos. Srs. Presidentes das Federações Associadas à CBTP 

 

Assunto: Convocação da Assembleia Geral Ordinária em Belo Horizonte/MG 

Anexos: Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária  

 

Prezados Senhores Presidentes das Federações Associadas à CBTP 

1. Primeiramente cumprimentamos a V.Sas. com os votos da mais elevada 

estima e consideração; 

2. Trata a presente para convocar a V. Sas. a participar da Assembleia Geral 

Ordinária CBTP, que será realizada no dia 22/04/2021, a partir das 13h31min, 

através de vídeo conferência, na forma do Edital de Convocação em anexo; 

3. Salientamos quanto “DOS DEVERES” conforme artigo 51, que todos os itens 

devem estar em dia, impreterivelmente até a data da Assembleia Geral, sob 

pena da aplicação da sanção cabível, como a perda do direito a voto em 

Assembleia Geral, na forma do artigo 14, §4º do Estatuto da CBTP; 

4. Caso a Federação seja representada por procurador, o mesmo deverá 

apresentar antecipadamente, procuração original, assinada pelo presidente, 

devidamente registrada em cartório, pois se trata de uma exigência do cartório 

de Registros de Belo Horizonte/MG. 

5. Esperamos ter logrado êxito em nossa comunicação e agradecemos a todos 

pela usual colaboração.  

Sem mais para o momento.  

Atenciosamente,  

 

[ASSINADO ELETRONICAMENTE] 

DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 

PRESIDENTE CBTP 

DIRETOR REGIONAL IPSC 

MEMBRO HONORÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO SisFPC 
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