
 

 

 

 

O presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), Diretor 

Regional IPSC e Membro Honorário do Conselho Consultivo do SisFPC, Sr. 

Demetrius Oliveira já se encontra em sua segunda gestão como presidente. 

Mas o interesse pelo Tiro Prático, veio desde sua adolescência em Belo 

Horizonte. 

Nascido em Belo Horizonte, no dia 28 de janeiro de 1970, Demetrius Oliveira 

tem sua família de origem gaúcha, do Rio Grande do Sul. Começou a treinar o 

Tiro Prático no 5º Batalhão Militar na Gameleira, onde era filiado ao Clube dos 

Oficiais da Policia Militar (COPM). 

Quando se filiou a Federação Mineira de Tiro Prático iniciou sua participação 

em Competições nacionais e estaduais principalmente no eixo MG/RJ. No Rio 

de Janeiro, no Clube de Caça e Tiro Nacional (CCTN) em Niterói, conheceu o 

Sr. Luiz Fernando Coutinho da Frota Mattos e Sr. Heraldo Ribas. 

Em 1995, assumiu a presidência da FMTP que na época possuía sete clubes e 

aproximadamente 70 atletas filiados. Após quatro anos de gestão, entregou a 

presidência da Federação Mineira em 1999, com 28 clubes filiados e 

aproximadamente 400 atiradores. 

Enquanto presidente da FMTP participou de assembleias da CBTP; articulou 

diversas reuniões na 4ª RM que tinha como comandante o Gen. Romulo Bini; 

participou do processo de transferência do SFPC que ficava em Juiz de Fora 

para a capital mineira. Toda essa participação ativa fez com que o número de 

atletas e clubes filiados a registrados ao Exército Brasileiro em Minas Gerais 

praticamente quadruplicasse. 

Em 1999, mesmo ano do término da gestão de presidente da Federação 

Mineira, foi procurado pelo presidente da CBTP, Sr. Luiz Fernando Coutinho 

Frota para auxilia-lo na organização das equipes para o Mundial de IPSC  



 

 

 

Handgun nas Filipinas. 

No ano seguinte, foi convidado a assumir a vice-presidência da CBTP. Ao qual 

ficou até 2004. Em seguida foi nomeado pelo Sr. Heraldo Ribas na gestão de 

2005 a 2010 como assessor da presidência. Após esse período, foi para os 

Estados Unidos, dedicar aos estudos e a família, onde permaneceu por dois 

anos. 

Em 2012 quando retornou para o Brasil consagrou-se campeão no Shootoff do 

Pan Americano do Paraguai. E em 2013 se torna presidente da CBTP. 

Em seu primeiro ano de mandato, reuniu na DFPC para selar acordo de 

cooperação e poder revisar normas relacionadas a atividades dos atletas. 

Participou com o chefe do SPFC/12 em Manaus da reunião que tratou de 

procedimento de aquisição e repasse; reuniu-se com os militares da 2ª e 4ª 

RMs para prestigiar a posse dos novos Comandantes. Visitou o COLOG, para 

a entrega da Placa de Homenagem pelos relevantes serviços em prol do Tiro 

Prático. 

Compareceu ao Plenário da Câmara dos Deputados em Brasilia para 

participação da Reunião Deliberativa Ordinária para o parecer do Projeto de Lei 

3.722 de 2012; visitou a 17ª Exposec – Feira Internacional de Segurança, em 

São Paulo; reuniu com o Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, 

Sr. Ricardo Leyser Gonçalves no Ministério dos Esportes para tratar dos 

procedimentos necessários para a isenção de impostos e importação de 

equipamentos destinados para os atletas e equipes brasileiros. 

Durante a IV Etapa do Brasileiro de Handgun – Região Norte aproveitou para 

estreitar laços de parceria com o Exército Brasileiro. 

Em 2015, participou do 1º Encontro sobre atividades dos CACs realizado pela 

DFPC onde foram debatidos questões sobre a boa gestão das entidades; 

reuniu no gabinete do Comandante do COLOG para debater questões sobre  



 

 

 

 

regulamentação dos CACs, em relação à Portaria 51; reunião para discutir 

sobre os procedimentos que envolvem as atividades dos Atiradores em 

eventos esportivos; reuniu para tratar sobre os procedimentos sobre entrada de 

estrangeiros com materiais controlados para o Campeonato Pan Americano; e 

fez entrega da Placa de Homenagem pelo aniversário de 33 anos da DFPC. 

Esteve presente em Curitiba na Federação Paranaense de Tiro Prático para 

uma reunião com representantes de Clubes para tratar de dúvidas e 

entendimentos sobre alguns artigos da Portaria 51- COLOG; Em Brasília, 

reuniu com os deputados Laudívio Carvalho e Alexandre Leite para tratar sobre 

projetos de lei em prol das armas; Esteve presente em Cuiabá para se reunir 

com os membros da Comissão Organizadora do VI Pan American Handgun 

Championship; Foi recebido em Brasília, pelo chefe de divisão do Ministério do 

Esporte, Roberto Mourão, para protocolar o pedido de isenção de IPI para 

munições que serão usadas no Pan Americano; Em viagem ao Rio de Janeiro, 

foi recebido pelo Gerente de Relações Institucionais do Comitê Olímpico 

Brasileiro e destacou-se o reconhecimento da CBTP pelo mesmo; e 

compareceu nas dependências do 44ªBIMtz para solicitar a realização da 

cerimônia de abertura do Pan Americano de IPSC em Cuiabá. 

Em 2016, reuniu em São Paulo com os representantes da CBC para ouvir 

propostas de apoio e patrocínio às equipes para o Mundial da França em 2017; 

reuniu também com diretor da Forjas Taurus no Rio Grande do Sul aonde 

solicitou apoio e patrocínio da empresa nos eventos promovidos pela CBTP; 

fez uma visita as novas instalações da fábrica da Taurus, em São 

Leopoldo/RS; compareceu ao Shot Show em Las Vegas, maior feira de armas 

do mundo. Aproveitou o evento para buscar novos apoios e se reuniu com 

parte da diretiva da IPSC. 

 



 

 

 

 

Participou do I Simpósio dos Clubes de Tiro da 2ª RM em SP; juntamente com 

membro do Tiro Prático participaram das solenidades do 34º aniversário da 

DFPC; participou do I Seminário de Regulamentação dos CAC da 9ª RM 

evento que teve como objetivo a orientação e esclarecimento de dúvidas dos 

CAC dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Em Manaus reuniu 

com o chefe do SFPC/12 para tratar sobre a atividade que envolve o segmento, 

controle e marcas. Na ocasião foi reforçado o convite para comparecer aos 

Campeonatos Brasileiros realizados pela CBTP. 

Esteve presente na reunião com o Chefe e Adjunto do SFPC/11 em Brasília, 

para tratar de assuntos referentes a diversos procedimentos e normas; 

participou da reunião com o chefe do SFPC/1; participação de audiência 

pública em Brasília sobre o novo decreto que regulamenta a fiscalização do 

PCE; esteve presente na reunião com Coronel Vasconcelos no SFPC da 7ª RM 

e reunião com Major Oliveira no SPFC da 6ªRM na Bahia; na SFPC da 9ªRM 

reuniu com o Major Giovanni Amaral; em Brasília, participou da reunião no 

Gabinete do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro; compareceu ao DFPC para 

reunião sobre a necessidade das entidades e clubes terem acesso à munição 

para oferta em eventos e treinamentos; compareceu à reunião da 4ª RM, com 

temas abordados como questões administrativas, melhor atendimentos e 

pontualidade aos processos dos filiados. 

Em 2017, esteve em Maceió para participar da reunião com 59º Batalhão de 

Infantaria Motorizada com objetivo de discutir sobre processos em andamento 

junto ao SFPC que aguardam análise e a devida autorização; em Brasília 

participou da 3ª Reunião anual do Conselho Consultivo do SisFPC contribuindo 

com sugestões e cobranças de melhorias no atendimento de demanda e 

também assuntos relacionados ao SisFPC; compareceu à reunião no QGEx da 

11ªRM para tratar dos procedimentos junto ao SFPC/11 e processos em  

 



 

 

 

 

andamento buscando maior celeridade nas demandas solicitadas pelos atletas. 

Em Belém recebeu homenagem com um diploma da medalha comemorativa 

dos 400 anos do Estado do Pará. O presidente compareceu a cidade para a 

reunião do Projeto “Circuito Belém Open de Tiro”; reuniu em Juiz de Fora com 

Diretores e Assessores para oficializar a nomeação dos novos diretores e 

assessores que iniciam na gestão de 2018 até 2021; reuniu com Militares da 

11ª RM para estreitar o relacionamento com as entidades de Tiro Desportivo e 

esclarecer dúvidas; Reuniu novamente com a ANAC para tratar sobre o 

despacho de armas de fogo e o transporte de munições nos aeroportos do 

Brasil. 

Acompanhou os atletas campeões do World Shoot Handgun 2017, realizado na 

França à Brasília para visita ao DFPC; em Pernambuco reuniu na 7ª RM para 

tratar de processos em andamento junto aos SFPCs e contou com a presença 

do Exército Brasileiro, Federações e Clubes; esteve em Brasília para participar 

de várias reuniões, como na DFPC em que estava no aguardo de respostas de 

ofícios protocolados na 11ª RM onde discutiu os procedimentos adotados que 

carece de ajustes e assuntos sobre as portarias 51 e 28. 

Visitou a sede da Final do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC no Clube de 

Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora. A visita faz parte do planejamento final 

para adaptar áreas para receber patrocinadores, espaço exclusivo para 

crianças, ponto de apoio aos RO’s; ministrou em Belo Horizonte o Seminário do 

Programa Black Badge que tem como objetivo credenciar instrutores para 

capacitar atiradores, esclarecer dúvidas de procedimentos de pistas e regras 

de segurança. 

Na ANAC fez sugestões para mudança que facilita o despacho de armas de 

fogo e de munição e transporte de passageiros sob custódia a bordo de  

 



 

 

 

 

aeronaves civis; compareceu na 4ª RM juntamente com vários representantes 

da Federação e Clubes de Tiro de MG para uma reunião onde o Exército 

salientou sobre a Operação Impacto. Operação que visa fiscalizar todas as 

entidades de Tiro com intuito de orientar o cumprimento das normas e regras, 

documentação e condições de segurança; acompanhou a troca de comando da 

4ª RM. 

No Espirito Santo, participou do Seminário CACs com o tema “A nova 

governança para o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados”. Na 1ª 

RM em Vila Velha reuniram com Chefe do SFPC/1 que pontuou assuntos de 

interesse do CACs e regulamentação das atividades. 

Tomou posse no Conselho Consultivo do COLOG em Brasília em Abril de 

2017, colocando a CBTP com uma cadeira efetiva e deixou a mensagem: ”Ter 

sido convidados entre tantos nomes importantes, para integrar como membro 

efetivo do Conselho Consultivo do SisFPC, demonstra o comprometimento 

sério, profissional e objetivo que tenho com a CBTP, as entidades que a 

compõem, seus filiados, indústrias, bem como com o Exército Brasileiro, 

através do COLOG, da DFPC e das Regiões Militares ao longo dos mais de 25 

anos como usuário do sistema, inicialmente como CAC e nos últimos anos 

como dirigente, porém sem perder o espírito esportivo, me mantendo entre os 

principais atletas do país. Obrigado ao Exmo. Sr. General Theophilo, 

Comandante do COLOG e ao Exmo. Sr. Gen. Neiva, Diretor de Fiscalização de 

Produtos Controlados, pela confiança depositada neste presidente de uma das 

maiores entidade do país. Tenho certeza que em conjunto com os demais 

membros do Conselho, faremos um excelente trabalho em prol do segmento 

que utiliza produtos controlados, bem como da sociedade. Que Deus abençoe 

a todos nós, bem como estejamos prontos para cumprir a nossa missão. Um 

forte abraço, Demetrius Oliveira. Presidente CBTP, Diretor Regional IPSC e  

 



 

 

 

 

Membro do Conselho Consultivo SisFPC”. 

Participou da Feira LAAD 2017 Defence e Secutiry evento realizado no Rio de 

Janeiro com cerca de 37 mil profissionais visitantes e 600 expositores. A feira 

apresentou várias soluções em áreas como engenharia aeronáutica e naval; 

equipamentos pessoais e táticos; munição e armamento; ópticos e optrônicos; 

consultoria, treinamento e serviços; cyber defense e cyber security; 

contraterrorismo; transmissão, comunicação e posicionamento; emergência, 

salvamento e resgate; controle de acesso e vigilância; perícia criminal e 

forense; veículos; entre outros. 

Participou em Belém juntamente com Clubes e Federações na 8ª RM da 

Reunião Temática SFPC para esclarecimentos das dúvidas e regras dos CACs 

da região; Compareceu na Coletiva de Imprensa do Exército Brasileiro em 

Brasília onde foi apresentado o planejamento estratégico de 2017 no que se 

refere a Produtos Controlados pelo PCE; Esteve presente em Porto Alegre 

para reunir com o presidente da Federação Gaúcha, Dr. Ricardo Wurdig, onde 

os mesmo foram recebidos pelo novo chefe do SFPC/3. A CBTP realizou 

apresentação do Tiro Prático, onde foram deliberados três assuntos como os 

pedidos de munições/insumos, os processos sem respostas e as procurações 

públicas exigidas. 

Participou do I Seminário CAC da 1ª RM realizado no Rio de Janeiro; Reuniu 

com membros da Diretoria da CBTP para discutir diversos assuntos que serão 

anunciados durante a I Etapa do Brasileiro de Handgun em Blumenau. 

Em 2018 recebeu o presidente do Clube Tiro Urbano, Sr. Alexis Ribeiro 

Petterson e o apresentou a sede da CBTP e destacou a atualização que vem 

sempre em crescimento; Participou da última reunião da DFPC em Brasília 

onde foi contemplado com o diploma de Conselheiro Honorário. Título  

 



 

 

 

 

concedido pelo reconhecimento aos serviços prestados e eficácia da 

regulamentação, autorização e fiscalização. 

O presidente da CBTP prestou uma singela homenagem entregando uma placa 

ao Gen. Ex. Carlos Alberto Neiva Barcelos (COLOG) e ao Gen. Div. Luciano 

José Penna (DFPC), por sempre está presente, tanto na parte burocrática 

quanto na organização; Reuniu juntamente com a coordenação da CBTP com 

o Ten. Cel. Roberto e o Ten. Fagundes com o intuito de discutir e apresentar os 

assuntos abordados no Simpósio para Entidades de Tiro Desportivo do Estado 

de Minas Gerais. 

Reunião na sede do Comando da 9ª RM para debates sobre normas em vigor, 

controles de atletas e entidades e as competições de 2019; Reuniu com o setor 

Financeiro, Coordenação e Auditoria Financeira da CBTP, para tratar de 

assuntos realizados ao planejamento financeiro de 2019 e relatórios do 

primeiro semestre de 2018; Participou de mais uma Câmara Temática sobre 

CAC’s e Instrutores de Tiro em Brasília. 

Realizou Assembleia em João Pessoa com os presidentes das Federações. 

Com pauta em ação das novas classificações de anuidades; previsão 

orçamentária e anuidade 2019; definição do Calendário Desportivo Nacional 

2019; Homologação das Novas Federações ou Renovação do Status de 

Federação; Recebeu convite juntamente com a CBTP para participação de 

Simpósio na 4ª RM, pelo militares do Exército Brasileiro. Que formalizaram o 

convite e abordaram os assuntos do Simpósio, como apresentação de todo o 

seu sistema, e a importância do papel de entidades legais e responsáveis. 

O presidente também reuniu com a coordenação da CBTP para revisão dos 

Regulamentos; Participou em Brasília da 5ª Reunião do SisFPC, e a convite do 

presidente da CBTP, o delegado da Polícia Federal, Caio Barlone Ramos  

 



 

 

 

 

Ribeiro, chefe do Serviço de Segurança Aeroportuária da Coordenação-Geral 

de Polícia de Imigração da Diretoria Executiva para falar sobre a Resolução nº 

461, que dispõe sobre os procedimentos de embarque e desembarque de 

passageiros armados, despachos de armas de fogo e de munição e transporte. 

Reuniu com o presidente da Federação Gaúcha, Ivan Keller e o vice 

presidente, Mario Romera Jr. para o encontro no SFPC/3 para deliberação da 

emissão de declarações de Nível II e III, conforme Portaria 51 – COLOG. Após 

conversou com o presidente da FGTP para discorrer sobre a criação de uma 

reunião temática sobre gestão administrativa nas entidades. 

Participou juntamente com o Diretor Geral do Departamento Nacional de 

Arbitragem (NROI) de uma reunião com o Chefe do SisFPC da 2ª RM, para 

falar das ações que tem sido tomadas para o desenvolvimento de todo serviço 

prestado pela DFPC e o Exército Brasileiro. 

Compareceu em Brasília da Solenidade de passagem de cargo de comandos 

de Chefia do Gabinete de Planejamento e Gestão, Chefia da Diretoria de 

Abastecimento e Chefia da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados; 

Ainda em Brasília, o presidente da CBTP participou da reunião do Conselho 

Consultivo da SisFPC para acompanhar as sugestões e propostas de 

melhorias e orientações que utilizam os serviços junto ao Exército Brasileiro. 

Participou da Reunião Temática da 8ª RM em Belém/PA. O objetivo da reunião 

foi de demonstrar o trabalho do SFPC da 8ª RM e contou com a participação 

de militares, representantes das entidades de tiro e CAC’s; Em Goiânia se 

reuniu com dirigentes de Clubes da 11ª RM para que todos os representantes 

das Federações e dos Clubes filiados a CBTP pudessem debater sobre novos 

procedimentos para as provas e modalidades. 

 



 

 

 

 

Em 2019 teve participações como gestor e atleta, que trabalha em prol do 

desenvolvimento do Tiro Prático no Brasil para alcançar grandes patamares no 

mundo. 

Em janeiro esteve presente no Shot Show, buscando apoio aos eventos e 

atletas brasileiros. 

Desde fevereiro de 2019 não para de ter encontros, como na Secretaria 

Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) com a finalidade de dar 

andamento a certificação da CBTP junto ao órgão para que a Confederação 

possa pleitear apoio aos eventos nacionais e internacionais. 

Em suas reuniões o presidente sempre vai acompanhado com o membro do 

conselho de direção da CBTP, Sr. Eurico Auler, na sede da SNEAR. 

Também se reuniu para a 2ª reunião da Câmara Temática para debater 

assuntos relacionados sobre os CAC’s, apresentando propostas de alteração 

na Portaria 51, COLOG para adequação ao Decreto 9493/18. A equipe da 

CBTP na Câmara foi composta pelo presidente Sr. Demetrius Oliveira, Sr. 

Eurico Auler, pelo presidente da Federação Mineira de Tiro Prático, Sr. José 

Mascarenhas e a assessora jurídica da CBTP, Drª. Núbia Tavares. 

Em março participou da abertura do XXXII Campeonato Brasileiro e Open 

Internacional de IPSC Handgun e Pistol Caliber Carbine 2019. A primeira etapa 

aconteceu em Blumenau entre os dias 21 e 24 de março e a primeira seletiva 

para o Mundial de 2020 na Tailândia. 

Em seguida participou da reunião na 7ª RM em Recife com o Cel. Raniere e 

Cel. Batsis na SFPC. O presidente atendeu as solicitações de atletas, clubes e 

federações da região em busca de soluções para os processos sejam tratados 

com mais celeridade e eficiência. 

 



 

 

 

 

Reuniu-se também com representantes de órgãos de Segurança, Ordem 

Pública, Agências Governamentais e entidades de Tiro com pontos altos no 

encontro para comparação entre os decretos nº 3665 e 9493. 

Convocado pela IPSC para participar de reunião com os Diretores Regionais 

durante a realização do IWA em Nuremberg na Alemanha. Teve a  

oportunidade de levar as necessidades dos atletas e trazer para o Brasil o 

primeiro seminário MISSIA, ministrado pelo próprio presidente da IPSC Sr. 

Vitaly Kryuchin e dois dos maiores atletas e instrutores do Mundo, com o baixo 

custo de hospedagem, alimentação e translado, possibilitou a formação de 

inúmeros atletas/instrutores que vem apoiando os projetos da CBTP. 

Em abril, participou de mais uma reunião, só que dessa vez na 1ª RM 

juntamente com o vice-presidente da Região Sudeste da CBTP e presidente da 

federação do Rio de Janeiro de Tiro Prático (FRJTP), Sr. Augusto Bauer e o 

vice presidente da FRJTP, Sr. Carlos Estrella. A reunião aconteceu no Rio com 

objetivo de debater e analisar todas as questões que foram enviadas pelos 

atletas até a CBTP e Federação. 

Em seguida foi à vez da 5ª RM receber a visita do presidente da CBTP 

juntamente com o presidente da Federação Paranaense de Tiro Prático 

(FPRTP), Sr. Mário Brandalize. O encontro aconteceu em Curitiba e teve como 

objetivo debater a respeito da celeridade dos Processos Protocolados na 

região e discutir sobre melhorias que atendam às necessidades de todos os 

CAC’s. 

O presidente da CBTP acompanhou a posse dos novos membros do Conselho 

Consultivo do SisFPC. Indicou o atleta e membro do Conselho da Direção da 

CBTP, Sr. Eurico Auler. A intenção da indicação é que o trabalho continue com 

a mesma qualidade, dedicação e seriedade necessária. 

 



 

 

 

 

Em junho, Sr. Demetrius retornou a 1ª RM no RJ para reunir com o chefe do 

Estado Maior e o Chefe do SFPC para fazer um balanço e que até o mês de 

julho devem ter um tempo de resposta de 30 a 45 dias. 

Sr. Demetrius pediu para que “as críticas, reclamações e solicitações sejam 

feitas de forma respeitosa ao Comando da 1ªRM, fortalecendo assim o forte e 

estreito laço de parceria com o Exército Brasileiro, e com isso manterá o auxílio 

à fiscalização bem como as tratativas para solução das demandas que 

surgem”. 

Dando sequência as novidades em 2019, em junho aconteceu o I Workshot de 

Tiro Prático que foi realizado no auditório do Sindicato dos Policiais Civis do 

Espirito Santo (SINDIPOL) e organizado pela Federação Espírito-santense de 

Tiro Prático. 

O Workshot abordou o que a CBTP tem feito para atletas e clubes, apresentou 

a diretoria e explicou as modalidades do Tiro Prático. Os participantes 

conheceram o sistema da CBTP e sobre os campeonatos brasileiros de IPSC, 

IHMSA e provas Online. A importância do estatuto da CBTP, o programa Black 

Badge e de Arbitragem e ressaltou a importância do Decreto nº 9785/19. 

Em julho, Demetrius Oliveira recebeu na sede da CBTP em Belo Horizonte o 

presidente do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora (CTCP-JF), Sr. 

Fabiano Vidigal. Aonde apresentou todos os setores e suas funcionalidades. 

Reforçando a importância do clube para a cidade de Juiz de Fora e também 

para o Brasil no Tiro Prático. 

Agosto viajou para o Rio de Janeiro para reunir com membros da diretoria. O 

encontro teve como pauta assuntos como: eventos internacionais, 

campeonatos brasileiros e as próximas Assembleias gerais. Também foram  

 



 

 

 

 

discutidos sobre os novos decretos presidenciais 9845, 9846, 9847 e a Portaria 

1222. 

O presidente da CBTP viajou para Juiz de Fora em setembro para conferir o 

CTCPJF para conhecer as instalações do Campeonato Brasileiro de Silhuetas 

Metálicas. A visita faz parte da pré-vistoria aos estandes do campeonato aonde 

foi inaugurado a novidade da modalidade: os Fiscais de Linha. 

Para visitar a sede da CBTP, em setembro, o presidente recebeu os membros 

da diretoria que compareceram para preparar e revisar a previsão orçamentária 

para 2020. Estiveram presentes o Presidente da FRJTP, Augusto Bauer, o vice 

presidente da FRJTP, Carlos Estrella e o assessor técnico da presidência da 

Região Norte, Sr. Alessandro Nascimento. 

Como atleta Demetrius Oliveira viajou para Teixeira de Freitas, na Bahia para 

participar do IV Interestadual de IPSC Handgun. Competição que reuni os 

estaduais da Bahia e Espirito Santo. 

Viajou para Brasília para encontrar o diretor jurídico da CBTP, Sr. Hipólito Lima 

e o vice presidente da região centro norte, Sr. Carlos Terra para um encontro 

na Câmara dos Deputados. Reuniram com o Chefe de Gabinete do Deputado 

Cel. Armando e o Cel. Marcos Nunes e o chefe de gabinete do deputado 

Guilherme Derrite, para tratar pauta de interesse dos filiados e CAC’s de todo o 

Brasil. 

Aproveitando a passagem por Brasília e acompanhado pelo vice-presidente da 

região Nordeste, Sr. Leonardo Zamboni e o membro da Conselho da Direção 

da CBTP e membro do Conselho Consultivo da SisFPC Sr. Eurico Auler, se 

reuniram na sede da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. 

Na reunião abordaram os principais assuntos debatidos como decretos 9845,  

 



 

 

 

 

9846, 9847 e novo decreto que pode substituir o R105. Também foram 

recebidos pelo chefe do gabinete do Senador Flávio Bolsonaro e conversaram 

sobre assuntos das entidades de tiro e o trabalho desenvolvido do governo. 

Em outubro o presidente da CBTP retornou para Brasília, acompanhado 

novamente pelo vice-presidente da região centro norte, Sr. Carlos Terra e o 

membro da direção da CBTP e membro do Conselho Consultivo da SisFPC, 

Eurico Auler para reunião na sede da DFPC. Esta reunião aconteceu com o 

sub diretor da DFPC, com a pauta os esclarecimentos da inconsistência na 

Portaria 125 COLOG. 

Durante o XXI Campeonato Brasileiro de Silhuetas Metálicas realizado em Juiz 

de Fora, realizou outro Workshot. Explicando a importância de resgatar os 

competidores e atrair novos para as competições de IHMSA. E no começo XXX 

Campeonato Centro Sul Sudeste de Silhuetas Metálicas realizado em Maringá 

destacou o interesse em levar provas de chumbinho ou armas de mais fácil 

aquisição as competições de IPSC para os atiradores conhecerem o IHMSA. 

Em novembro, durante a VI Etapa e Final do XXXII Campeonato Brasileiro 

IPSC Handgun e Pistol Caliber Carbine realizado entre os dias 20 e 24 de 

novembro na cidade de Viamão/RS, o presidente aproveitou a passagem por 

Porto Alegre para fechar parcerias. 

Visitou o showroom da empresa Dresch, onde foi recebido pelo gerente 

comercial e um dos sócios da empresa, Sr. Diego Dresch que o acompanhou 

mostrando toda a linha de materiais esportivos e o diferencial da tecnologia 

usada na fabricação de suas peças. Com tudo apresentado ao presidente da 

CBTP e o interesse em proporcionar aos atletas melhor conforto e qualidade, 

todos os produtos oficiais da CBTP serão produzidos pela Dresch e 

comercializados exclusivamente pela Confederação Brasileira de Tiro Prático. 

 



 

 

 

 

Além de buscar qualidade e conforto, o presidente da CBTP aproveitou e 

convidou o gerente comercial para acompanhar a competição e escutar dos 

próprios atletas e range officers as melhorias nos fardamentos. A competição 

realizada na Associação de Caça e Pesca Alto Petrópolis (Socapesca) com 

realização da CBTP e juntamente com a Federação Gaúcha. 

Na competição conversou com o Secretário Estadual do Desenvolvimento 

Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Sr. Ruy Irigaray e o Secretário da 

Prefeitura de Viamão, Sr. Vladimir Santiago Batista relatando o apoio ao 

presidente da República e a união dos atiradores do Brasil. 

Recebeu o prefeito da cidade de Viamão, Sr. André Nunes Pacheco que 

parabenizou o evento e assinalou o quanto é importante para cidade eventos 

dessa magnitude. 

Aproveitou a passagem pelo Pará e foi conferir a final do Campeonato 

Paraense. Na oportunidade entregou uma placa de homenagem ao assessor 

técnico da presidência da Região Norte e presidente da Federação de Tiro 

Prático do Pará, Sr. Alessandro Nascimento. Que ficou afastado do esporte por 

motivo de lesão e retorna com mérito ao conquistar o 1º lugar na VI Etapa do 

Brasileiro e no Ranking 2019 o 5º lugar geral. 

Reuniu com o assessor técnico de competições internacionais e secretaria para 

alinhar procedimentos para o Mundial de Handgun ao final do ano de 2020; 

participou da inauguração do Aptiro – Country Club na Paraíba, local onde será 

realizado a final de handgun 2020. 

Durante o ano de 2019 foram realizadas quatro Assembleias: Juiz de Fora, 

Belo Horizonte, Brasília e Natal. 

 

 



 

 

 

 

Juiz de Fora: teve aprovação por unanimidade à participação de não 

confederados no seminário de formação de árbitros (RO) sem direito ao 

certificado ou habilitação para atuar, apenas como ouvinte. 

Aprovado que a federação organizadora do campeonato da etapa deve 

encaminhar no prazo de 90 dias, a relação de RO’s da região, Match Diretor e 

briefings das pistas à CBTP; Após o resultado do verify não poderá ser feita 

modificação. 

Belo Horizonte: foi apresentada a prestação de contas do Exercício de 2018. 

Brasília: aprovação da Federação do Sergipe e do Piauí; Aprovação dos 

valores de cobrança para Seminário do Programa Black Badge Brasil; 

Aprovação de convidados na IV e V etapa do V Campeonato Brasileiro Online 

de 2019. 

Natal: definição do Calendário Desportivo de 2020; Definição de novas 

anuidades 2020, com descontos para quem pagar até final de novembro e 

dezembro. E diferenciação para RO’s e Novos Atletas. 

Também o presidente da CBTP teve que enfrentar alguns acéfalos. Durante a 

V Etapa do XXXII Campeonato Brasileiro de Handgun e Pistol Caliber Carbine 

em Manaus celebrou o acordo para filiação da Federação de Tiro Prático do 

Amazonas, infelizmente não foi adiante devido as demandas do representante 

do Clube de Tiro do Amazonas, que apesar de ter perdido todas as ações 

impetradas contra a CBTP e seu representante, insiste em continuar injuriando, 

difamando e caluniando. 

O presidente Demetrius Oliveira já ganhou várias causas contra o 

representante do clube de tiro do Amazonas, em que os proíbem de utilizar as 

marcas registradas pela CBTP, como IPSC, Tiro Pratico, IHMSA, etc. Saindo  

 



 

 

 

 

vitorioso contra o crime de difamação que o representante do clube alegou ter 

sofrido, recebeu absolvição sumaria, demais processos estão sendo 

arquivados, pois demonstra claramente a litigância de má fé. 

Em 2020, apesar da pandemia causada em decorrência da COVID-19, o 

presidente continuou trabalhando duro em prol de todos os atiradores do 

Brasil.  

Em fevereiro, aproveitou sua passagem por Juazeiro/BA para conhecer o mais 

novo clube da cidade, o Centro de Treinamento de Tiro Prático (CTTP). Para o 

presidente do CTTP, Sr. Ismael Fernando, foi uma honra e satisfação receber o 

presidente no clube, com o intuito de difundir e propagar o tiro prático na 

região.  

No início de março, o presidente se reuniu com a diretoria no Rio de Janeiro. 

Durante a reunião foram tratados sobre a preocupação com o Coronavírus e o 

Mundial de Handgun da Tailândia, a aproximação da I Etapa do Campeonato 

Brasileiro de Handgun e Pistol Caliber Carbine e resoluções sobre próximas 

visitas ao Congresso em Brasília. 

Além disso, o presidente fez constantes reuniões com a Secretaria CBTP com 

intuito de contribuir para a melhora nos processos de atendimento aos Atletas, 

Clubes e Federações.  

No dia 13 de maio, o presidente participou de uma reunião com o Gen. Neiva, 

novo comandante da 7ª RM. A reunião aconteceu na sede do Comando da 7ª 

RM que fica em Recife/PE. O encontro teve o intuito de debater assuntos de 

interesse de todos os CAC’s da 7ª RM. 

O Sr. Demetrius Oliveira enviou a pauta com algumas mudanças na 

governança da 7ª RM, como a abertura de um canal de diálogo entre  a Chefia  

 



 

 

 

 

do SFPC/7 da RM e das OMs com as entidades de Tiro Integrantes do 

SisFPC.  

Também foram debatidos outros assuntos como a composição das SFPCs da 

RM e das OMs com pessoal que detenha mais empatia com os CACs; maior 

delegação para as OMs no trato das demandas dos CACs, a aplicabilidade do 

§2 do art. 7º do Decreto 9.848/2019 e por fim a instalação de um Conselho 

Consultivo para a 7ª RM. 

Ainda lutando pelo interesse dos CACs, em julho, o presidente viajou a Brasília 

para se reunir com o Sr. Gen. Bda. Porto, da Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados (DFPC) para debater sobre a regulamentação que 

envolve Entidades de Tiro e Atletas.  

A reunião teve como foco principal os Decretos nº 9.846, de 25 de junho de 

2019 e nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, além das Portarias nº 136 – 

COLOG, de 08 de novembro de 2019 e nº 150 – COLOG, de 05 de dezembro 

de 2019.  

Ainda em julho, o Sr. Demetrius Oliveira, reuniu-se, por videoconferência, com 

a Secretaria Especial de Articulação Social para debater sobre projetos 

esportivos. Estiveram presentes: o Secretário Especial da Articulação Social de 

Governo SEAS/SEGOV, Sr. Iury Ribeiro; o Secretário Especial Adjunto da 

Secretaria do Esporte do Ministério da Cidadania, Sr. André Alves; o presidente 

da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), Sr. Durval Balen. 

A reunião teve como iniciativa da SEAS/SEGOV para a união das duas 

Confederações na elaboração de projetos destinados ao Terceiro Setor que 

beneficia a sociedade em geral. O presidente da CBTP explanou os projetos 

para jovens talentos, damas e paratletas que a CBTP vem trabalhando com  

 



 

 

 

 

incentivos em suas competições, como feito uma competição 100% com 

acessibilidade.    

No dia 14 de julho, o Sr. Demetrius realizou o Workshot CBTP Virtual, com 

intuito de debater e atualizar a todos sobre os projetos da CBTP. Um dos 

pontos debatidos foi com relação a emissão de Certificado de Registro (CR) 

para maiores de 14 anos e menores de 25 anos. O  Sistema SisGCorp também 

chegou a ser debatido pelos presentes.  

Para finalizar o mês de julho, o presidente participou da LiveAptiro com o 

Diretor Jurídico da CBTP, Dr. Hipólito Lima. E também concedeu duas 

entrevistas à imprensa  sobre o posicionamento da CBTP frente às Consultas 

Públicas nº 002 (Rastreamento de PCE e SisNAR) e nº 003 (Marcação de 

Armas de Fogo, peças, embalagens e cartuchos de munição), que foram 

abertas pela DFPC no início de julho.  

O presidente enfatizou que é contrário ao código de rastreabilidade em estojos, 

pois isso inviabilizaria a prática esportiva, uma vez que, devido aos altos custos 

das munições, a grande maioria dos atletas fazem a recarga desses estojos, 

portanto a marcação deveria ser apenas nas embalagens.  

Durante o ano de 2020 foram realizadas duas Assembleias, uma por 

videoconferência e uma em João Pessoa/PB.  

Na Assembleia realizada no dia 21 de agosto, por videoconferência, foi 

concedido títulos beneméritos ao srs. Ricardo Würdig e Marcelo Neves; foi 

homologada a Federação de Tiro Prático do Amazonas; ficou decidido o 

Ranking de 2020 em Etapa única das provas de IPSC; foi homologada a 

prestação de contas de 2019 e feita a readequação da Previsão Orçamentária 

de 2020.  

 



 

 

 

 

Também em agosto, o presidente inaugurou a CBTPLive. O bate-papo online 

tem por objetivo dar maior publicidade ao trabalho de toda a diretoria, bem 

como ouvir melhor nossos atletas e interessados na prática esportiva. O 

convidado escolhido para abrir a CBTPlive foi o diretor jurídico da CBTP, Dr. 

Hipólito Lima, que expôs sua opinião a respeito do motivo pelo qual os CACs 

vêm sofrendo tantas difamações.  

Durante o ano de 2020 aconteceram sete CBTPLive. Ainda em agosto, o 

convidado para o bate-papo foi o Diretor de Assuntos Relacionados aos 

Paratletas, Sr. Andracy Falconeri Boy. Onde inaugurou a logo do Paratleta. O 

presidente também recebeu, por duas vezes, em setembro e em dezembro, o 

deputado Ruy Irigaray, para um bate-papo sobre os direitos dos CACs e os 

projetos que tramitam na Câmara e no Senado em prol dos atiradores.   

O presidente foi convidado pelo Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, Sr. 

Ruy Irigaray para participar da videoconferência de Sanção do Projeto de Lei 

354/2019, em setembro. Projeto de Lei que contemplou o Dia Estadual do 

Atirador Desportivo.  

Ainda em setembro, se reuniu com o presidente do conselho fiscal do Clube de 

Tiro de Atibaia (CTA), Sr. Kazuo Ando. O encontro abordou conversas relativas 

ao Tiro Prático no Brasil e no Mundo, e o retorno das atividades após o período 

da suspensão em decorrência da pandemia do Covid 19.  

O Sr. Demetrius Oliveira recebeu o vice-presidente executivo da CBTP, Sr. 

Heraldo Sérgio Ribas e o vice-presidente da CBTP e Diretor Regional IHMSA, 

Sr. Donald Frasier, para a CBTPLive, em outubro.  

Em 5 de novembro de 2021, em João Pessoa/PB, foi realizada outra 

Assembleia Geral, onde foram concedidos títulos beneméritos aos senhores:  

 



 

 

 

 

Cel. Julio Cesar Guimarães, José Porfirio da Silva Filho (Popó), Carlos 

Henrique Nogueira Terra, Cel. Athos Gabriel Lacerda de Carvalho e Dr. Ruy 

Santiago Irigaray Junior; Além disso, foi definido o Calendário Desportivo da 

CBTP para o exercício de 2021 e alterado o Estatuto da CBTP.   

Em novembro, o presidente também recebeu  o Diretor Técnico de Instrutores 

de Tiro (Programa Black Badge), Sr. Henrique Guimarães (Pardal) e 

o  Assessor Técnico da Diretoria de IPSC, Domingos Sálvio Parmagnani, como 

convidados da CBTPLive.  

Em dezembro, o presidente esteve presente no Play Off 2020 da Liga Nacional 

de Tiro ao Prato. Na ocasião, o presidente da CBTP, encontrou o vice-

presidente da Liga, sr. Acir Mores Edling; o presidente da Federação  

Paranaense de tiro Esportivo, Dr Carlos Eduardo Marques; o representante da 

Shooting House, Felipe Karpstein e a atleta do Paraná, Jariane. O encontro foi 

aproveitado para conversar sobre questões de normas, além das ações que as 

entidades têm tomado nesse período complicado.  

Ainda em dezembro, o presidente realizou o Webinar CBTP/NROI que tratou 

de arbitragem, regulamentos e regras IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine, 

Rifle, Mini Rifle, Shotgun e Action Air) e diretrizes para 2021.   

Em oito anos muitas reuniões, Câmaras Temáticas e assuntos relacionados 

para o crescimento do Tiro Prático no Brasil e no Mundo. Sempre trabalhando 

em prol do Atleta, Clubes e Federações.  

Continue acompanhando, que ainda tem mais um ano de gestão e muito mais 

conquistas.  

 


