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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA,  

DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,  

REALIZADA NO DIA 09/11/2017, EM JUIZ DE FORA (MG) 

 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, em segunda e última 

convocação, às 15:00 horas, no Salão de reunião do Premier ParcHotel, localizado 

na Av. Deusdeth Salgado, 1805 - Teixeiras– Juiz de Fora (MG), durante a VI Etapa 
Final do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC e Open Internacional Handgun 2017, 

reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do parágrafo 2º, Inc. 

II, alínea “a”, do art. 17 do Estatuto da CBTP, as Federações filiadas a CBTP, 

representadas por seus presidentes e procuradores, para deliberarem sobre a pauta 
indicada no edital de convocação, publicado na página da CBTP e encaminhado por 

carta registrada (AR),  sendo a seguinte ordem do dia: Adequação e prorrogação 

do atual mandato da diretoria da CBTP para 31/12/2017, a fim de atender 

o disposto no art. 20, Inc. V, do Estatuto da CBTP, que estabelece que a 

posse da diretoria dar-se-á em 1º de janeiro do ano subsequente. O 
Presidente da Confederação Sr. Demetrius da Silva Oliveira assumiu a presidência da 

AG, nos termos do Estatuto da CBTP, nomeando em seguida como secretário da AG 

o Dr. Carlos Franklin Lima Batista, declarando completo o quórum estabelecido no 

estatuto, em segunda convocação, e deu início aos trabalhos, anotando a presença 
de todos os representantes presentes, e de acordo com o livro de presenças estavam 

presentes as seguintes Federações e Clubes com status de Federação todos filiados 

à CBTP: 1- Clube de Tiro Guilherme Paraense, com status de Federação; 2- 

Associação de Tiro e Caça Esportiva de Ariquemes – C. T. A. R, com status de 
Federação; 3- Clube Alagoano de Tiro Olímpico – CATO, com status de Federação; 

4- Federação Gaúcha de Tiro Prático; 5- Federação Cearense de Tiro Prático; 6- 

Federação Mineira de Tiro Prático; 7- Federação Pernambucana de Tiro Prático; 8- 

Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro, 9-  Associação e Clube de Tiro da 

Amazônia Ocidental – A.C.T.A.O, com status de Federação, 10 – Federação de Tiro 
Prático do Amapá; 11- Federação de Tiro Prático do Tocantins; 12- Federação de Tiro 

Prático de Goiás; 13- Federação Catarinense de Tiro Prático; 14- Federação Mineira 

de Tiro Prático; 15- Federação de Tiro Prático Paraense; 15- Federação Paranaense 

de Tiro Prático; 16- Federação Paulista de Tiro Prático e 17 Federação de Tiro Prático 
do Mato Grosso. Em seguida solicitou ao secretário da AG que realizasse a leitura da 

ata referente à Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária datada de 06/10/2017, 

no Salão de reunião do Hotel Parque da Costeira, localizado na Av. Sen. Dinarte 

Mariz, 1195–Ponta Negra - Natal (RN) para dar conhecimento a todos os presentes 
das deliberações realizadas, tendo sido a mesma aprovada por todos os presentes. 

Em análise, do único item desta Assembleia, o Presidente da CBTP esclareceu a todos 

os presentes que o Estatuto da CBTP foi alterado em 2014 e dentre outras alterações 

estatutárias consta a alteração da posse da diretoria da CBTP, passando a constar no 
art. 20 do estatuto Inc. IV que “a posse do Presidente, Vice-Presidentes, Secretário-

Geral, 1º Secretário, 1º e 2º Tesoureiros, Conselho de Direção, Conselho Fiscal e 

membros do Tribunal Superior de Justiça Desportiva dar-se-á em 1º de janeiro do 

ano subsequente e deverá constar da respectiva Ata.”. Assim, em considerando que 

o mandato da atual diretoria tem o seu término em 16 do mês em curso, faz-se 
necessário adequar o mandato da atual diretoria para término em 31 de dezembro 

de 2017, a fim de que a posse da diretoria da CBTP para o mandato de 2018 a 2021 

possa iniciar em 1º de janeiro do ano subsequente, a fim de atender a norma 

estatutária. Ato seguinte o Presidente da CBTP colocou em votação o único item da 
pauta. Assim foi referendado e aprovado por unanimidade pela Assembleia, 

permanecendo todos os membros nos seus respectivos cargos descritos na ata da 
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Assembleia Geral Extraordinária datada de vinte e nove dias de março de dois mil e 

quatorze. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a 

Assembleia, agradecendo a presença de todos, determinado ao secretário que 

lavrasse a presente ata, assinando-a em conjunto com o mesmo, tendo a mesma 
sido lida e aprovada por todos os presentes, 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   Carlos Franklin Lima Batista 
Presidente     Secretário 


