
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE 

 
 

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação. Nos termos do art.17, do 
Estatuto da CBTP, “A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente duas vezes ao 
ano, e extraordinariamente quando convocada por seu presidente ou por um quinto 
dos seus associados”. Ficam convocados os Senhores Presidentes das Federações 
filiadas à Confederação Brasileira de Tiro Prático, a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 10/03/2018, às 20:30 horas em 
primeira convocação, desde que estejam presentes 2/3 dos seus membros. Em não 
havendo quórum acima, instalar-se-á em segunda e última convocação às 21:00 
horas com qualquer número, no Auditório do Santa Mônica Clube de Campo - 
SMCC, localizado na Rod. BR 116, KM 6, Bairro Belo Rincão – Colombo – PR, 
durante a I Etapa do XXXI Campeonato Brasileiro de IPSC e Open Internacional 
Handgun 2018, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Realizar 
a análise técnica, operacional e financeira da execução de Provas estaduais 
e regionais sendo realizadas em conjunto com a prova NACIONAL ONLINE; 
2 - Propor a AG a aprovação da estadualização da Etapa Final das Provas 
On Line; 3 - Realizar a análise das condições da liberação de não 
confederados para participarem dos Seminários de RO;4 - Propor a 
discussão sobre o posicionamento da DFPC quanto o quantitativo de 
insumos que os clubes estão podendo adquirir e propor solução para 
consulta a DFPC; 5 - Realizar a análise técnica da Portaria de Instrutor de 
Tiro para fins de consulta junto a DFPC; 6 - Realizar a análise do Programa 
Black Badge Brasil para fins de proposição de mudanças e promoção do 
referido programa. 
 
 
 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018.  
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DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 

PRESIDENTE CBTP | DIRETOR REGIONAL IPSC 
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