ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,
REALIZADA NO DIA 22/04/2021, POR VIDEO CONFERÊNCIA
Aos vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, em segunda e última convocação, às
14:00 horas, com os presentes, quórum legal previsto e na forma do edital, nos termos do art. 15, Inc. I,
alínea “a” do Estatuto da CBTP, as federações filiadas a CBTP, representadas por seus presidentes e
procuradores, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária através de aplicativo de videoconferência
denominado ZOOM. Dando início aos trabalhos e, de acordo com a lista de presença com direito a voto,
estavam presentes as seguintes Federações, todas filiadas à CBTP: 1-Federação de Tiro Prático do Rio
de Janeiro (por procuração); 2- Federação Paranaense de Tiro Prático; 3- Federação Mineira de
Tiro Prático; 4- Federação Paraibana de Tiro Prático; 5- Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul;
6- Federação de Tiro Prático do Rio Grande do Norte; 7- Federação de Tiro de Goiás; 8- Federação
Espirito Santense de Tiro Prático (por procuração); 9- Federação de Tiro Prático do Amazonas; 10Federação Alagoana de Tiro Prático (por procuração); 11- Federação de Tiro Prático do Distrito
Federal; 12- Federação de Tiro Prático Paraense; 13- Federação Gaúcha de Tiro Prático; 14Federação Paulista 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 o edital de
convocações: 1) Concessão do título Benemérito ao Sr. Joaquim Pereira dos Santos; 2) Homologar
a Prestação de Contas Exercício de 2020, acompanhada dos pareceres dos membros do conselho
fiscal e de direção; 3) Revisão da Previsão Orçamentária 2021; 4) Revisão do calendário 2021 devido
agravamento da pandemia do Covid-19. De acordo com as previsões estatuárias o Presidente em
exercício da CBTP, o Sr. Demetrius da Silva Oliveira, assumiu a Presidência da Assembleia nomeando o
Dr. Hipólito Machado Raimundo de Lima, como secretário para que fosse iniciado o debate sobre as
pautas publicadas no edital. O presidente em seguida, pediu para a Secretário da assembleia fazer a leitura
do edital de convocação para todos. Antes agradeceu a presença de todos, principalmente da diretoria
eleita e nomeada, bem como a presença da secretaria da CBTP. Informou a todos que nas últimas
assembleias tivemos a modificação do Estatuto, com a ATA devidamente registrada, bem como o Estatuto.
Em continuidade o presidente fala da importância dos representantes das federações para que façam as
divulgações e publicações de tudo que a CBTP divulga em seu site e redes sociais, bem como o registro
dos clubes e atiradores, conforme o artigo 51 do Estatuto. Porque além disso, este ano, o objetivo é fechar
em primeiro lugar no ranking da IPSC, por isso a CBTP está patrocinando 50% da taxa da IPSC para
homologação das provas de Nível III. Em sequência o Sr. Demetrius solicitou que a cada presidente fizesse
uma breve apresentação de sua federação e informasse o que tem feito em sua região, o que foi feito por
todos os representantes e procuradores das federações presentes. Dando continuidade aos temas que foram
definidos no edital, passando então para o Item 1 – Concessão do título Benemérito ao Sr. Joaquim
Pereira dos Santos. O presidente da CBTP conforme parágrafo 2º do artigo 46 do Estatuto, indicou ao
título de benemérito o Sr. Joaquim, por ser um colaborador nato, que está há mais de 30 anos na prática
do Tiro Prático e contribui voluntariamente

com o desenvolvimento da entidade, sendo que essa indicação foi referendada por unanimidade por todos
os presentes. Em sequência, adentrou ao Item 2 – Homologar a Prestação de Contas Exercício de 2020,
acompanhada dos pareceres dos membros do conselho fiscal e direção. O Sr. Demetrius, Presidente
da CBTP, salientou sobre o arquivo da Prestação de Contas de 2020, contendo comprovantes, relatórios,
pareceres dos membros do conselho fiscal e de direção, parecer financeiro, relatórios contábeis, contratos
de prestadores de serviços, certidões negativas, etc, que foi compartilhado com todas as federações através
de link encaminhado via e-mail. Nesse momento, solicitou o compartilhamento de tela pelo auditor
autônomo, Sr. Pedro Resende, que fez uma breve apresentação da prestação de contas de 2020. Explicando
que se alguém tivesse alguma dúvida no balancete, pareceres, e nos demais documentos das prestações de
contas, ficasse à vontade para questionar. Neste momento, o Sr. Pedro começou o compartilhamento de
tela do parecer financeiro emitido, com a análise dos dados de 2020 relativos a todas as contas da CBTP,
sendo que o sistema QuickBooks auxilia na gestão financeira, seja para análise de cada lançamento pelo
plano de contas, possibilitando conciliação e reconciliação dos lançamentos. A responsável pela
contabilidade compareceu a Assembleia para apresentar os relatórios contábeis da CBTP. No qual, através
do compartilhamento de tela pela secretaria, a Sra. Vivian da Contabilidade Dinâmica, pôde apresentar as
Notas Explicativas, DRE, Balancete e Balanço Patrimonial. Salientou que a Nota Explicativa é um relato
do balancete, bem como do que ocorreu nas principais contas. Em seguida, O Sr. Demetrius, Presidente
da CBTP, apresentou a prestação de contas institucionais, com mais de 150 slides, demonstra boa parte
da atividade da diretoria em 2020. Mesmo durante a pandemia a diretoria e a secretaria não pararam um
dia útil sequer. Esse relatório retrata a importância do plano de ação e deliberações da CBTP em
cumprimento do objeto do Estatuto. Após as apresentações, bem como os devidos esclarecimentos, foi
aprovado por unanimidade a Homologação da Prestação de Contas Exercício de 2020 da CBTP pelos
representantes e procuradores das Federações presentes e regulares. Ato contínuo passou para o Item 3 Revisão da Previsão Orçamentária 2021. O Sr. Pedro foi solicitado que fizesse a apresentação da revisão
da previsão orçamentária, o qual informou que tem os números consolidados, mas precisa ainda rever o
caso da Lei Geral de Proteção de Dados. Neste momento, o Sr. Demetrius, informou que podemos debater
naquele momento, sobre o caso da LGPD, porque a implementação será por dois escopos: tecnologia e
jurídico. A ideia seria ter um contrato com um prestador de serviços que possa acompanhar toda a
implantação de ações exigidos pela LGPD. O Sr. Duliano, Presidente da FTGO, informou que como
muitas federações utilizam o sistema da Shooting House, é que este e o ramo deles, que a SH apresente as
soluções em relação a LGPD dentro do sistema. O Sr. Demetrius, informou que já está em contato com o
responsável do sistema, para saber quais são os procedimentos que será adotado por eles em relação aos
dados sensíveis dos filiados e parceiros. Além disso se faz necessário revisão de procedimentos internos,
contratos, termos, divulgações, campanhas de marketing, etc, isso, para salvaguardar a CBTP. A revisão
da previsão orçamentária, tem dois pontos relevantes: 1) dificilmente conseguiremos cumprir a meta da
receita, principalmente por conta da pandemia, que prejudica a promoção de eventos previstos nos
calendários das entidades; 2) redução de despesas no geral. O Sr. Pedro em seguida apresentou a revisão
orçamentária, explanando sobre os valores de receita e despesas. Assim, se apresentado as propostas de

redução nas despesas, para encaixar os custos com a implantação de procedimentos relacionados as
exigências da LGPD. O Sr. José Mascarenhas, questionou se temos informação da arrecadação até o
momento, o que foi prontamente respondido pelo presidente, que informou que temos tudo a mão com o
sistema da CBTP, e assim solicitou que o auditor fizesse a apresentação. Também foi explicado pelo Sr.
Demetrius a importância no trabalho continuo na captação de novos filiados, bem como nas renovações,
com meta até o início de maio. A CBTP está sempre divulgando e solicitando as Federações que
compartilhem as notícias em seus sites e redes sociais. Voltando a previsão, o Sr. Demetrius, explicou ao
auditor, que deveríamos mensurar uma apresentação, um valor do que foi previsto do que foi realizado.
Bem como, o que pretendemos realizar ainda, e o que podemos cortar de despesas, ou até mesmo
acrescentar. Para depois, talvez tratar em uma reunião de diretoria e federações, pois sabemos que a
previsão orçamentária já foi aprovada. Em continuidade, ao tema da LGPD, o Sr. Belino, questionou qual
seria o valor para implementar os procedimentos, o que foi informado, bem como foi considerado alto.
Informando que irá fazer uma pesquisa em São Paulo, e repassará a CBTP. Depois de um longo debate,
sobre os valores e o sistema de implementação da LGPD, o presidente da CBTP informou que será
revisado a previsão orçamentária, trazendo as sugestões que foram apontadas. E será encaminhado para
todos, as questões para marcar uma reunião para novas deliberações. Diante das questões apresentadas
este item fica em aberto para ser apreciado em nova oportunidade. Em continuidade a ordem do dia, o
Item 4 -Revisão do calendário 2021 devido agravamento da pandemia do Covid-19. Dando início a
análise do calendário, o primeiro item a ser revisado são as etapas de Armas Longas. Tratando-se que a I
Etapa não ocorreu, e a II Etapa está prevista para julho, o que possivelmente também não poderá ocorrer.
Sobre a IV Etapa IPSC Handgun e Pistol Caliber Carbine, qual será realizada na cidade de Campo Grande
no final de julho, foi informado que a Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul, informou a
impossibilidade de realização devido decretos que impedem o funcionamento do clube em razão da
pandemia. Assim após deliberado entre os presentes, ficou decidido que ambas as provas citadas acima
serão realizadas pela Federação de Tiro Prático do Distrito Federal, no Estande de Tiro General Darcy
Lazaro, sendo que nos dias 01 a 04 de julho, será realizado a I e II Etapa do XVII Campeonato Brasileiro
de Rifle e Shotgun e I e II Etapa do IX Campeonato Brasileiro de Mini Rifle, considerando assim Peso 2
(dois). Decidido também entre os presentes que o Campeonato Brasileiro de Shotgun, Rifle e Mini Rifle
de 2021, terá o descarte de 1 (um resultado) apenas, ou seja, são duas provas peso dois, com quatro
resultados, tendo o descarte de um resultado, considerando três resultados válidos. A IV Etapa do XXXIV
Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun e IV Etapa do III Campeonato Brasileiro de IPSC Pistol Caliber
Carbine, será realizado nos dias 29 de julho a 01 de agosto. O presidente da CBTP, pontuou sobre o auxílio
financeiro que a Confederação pode realizar a Federação no caso do Campeonato de Armas Longas,
sabemos que neste caso o Pré Match tem que ocorrer em apenas um dia (sexta-feira), possibilitando aos
ROs competirem com no máximo 2 (duas) modalidades. E de acordo com o Termo de Compromisso da
Confederação, qualquer falta de verba, a CBTP estaria contribuindo em até 50% com o gasto com a
premiação e ajuda de custo dos ROs. Em relação a prova de Handgun e CCP, a situação é outra, pois
conforme análise de resultados de outras etapas é sabido os bons resultados. O Sr. Demetrius salienta que
as provas serão um sucesso, visto a localidade, bem como

iremos convidar parlamentares para que possam conhecer mais a modalidade de Tiro Prático, bem como
pelos 29 anos da CBTP. Também foi deliberado pelos presentes que para um bom andamento da
competição é necessário o cumprimento na integra do protocolo de participação de atletas em eventos da
CBTP, conforme publicado no site, bem como o link será incluso no convite, tudo para evitar o contágio
pelo Covid-19 dos presentes, e caso o Atleta, RO, Convidado, não sigam os procedimentos, medidas mais
severas serão adotadas, como advertência, aplicação de penalidade com a perda de 10 pontos,
desclassificação, bem como a solicitação para se retirar das instalações do evento. Mais uma vez se salienta
sobre a importância do uso da máscara em tempo integral, sendo permitido apenas a retirada da mesma
pelo atleta que estiver pronto para passar na pista. Sugerido que o almoço tenha opções de foodtrucks,
fastfood, alimentos já preparados e embalados conforme normas sanitárias. A cerimônia de encerramento
e premiação, o contato deve ser evitado, o próprio atleta irá retirar a premiação sobre a mesa. Após ampla
deliberação entre os presentes, as alterações no calendário da CBTP 2021 foram aprovadas, bem como os
procedimentos deliberados, pelos representantes e procuradores das Federações presentes e regulares.
Após as deliberações de todos os itens da pauta, o Sr. Demetrius Oliveira, Presidente da CBTP, agradeceu
a presença de todos, dando por encerrada a assembleia. Determinando que fosse lavrada a presente ata,
assinando-a eletronicamente, em conjunto com o Secretário da Assembleia e levada ao cartório de
Registro civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte para que sejam produzidos seus efeitos jurídicos e
legais.
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