
 

 
 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE TIRO PRÁTICO, REALIZADA NO DIA 12/05/2017, EM SERRA (ES) 
 

Aos 12 dias do mês de maio de dois mil e dezessete, em segunda e última convocação, 
às 14:30 horas, no auditório do Clube de Tiro SINDIPOL, localizado à Avenida 
Marginal, 4384 – 4672, Jardim Carapina, Serra/ES, durante a II Etapa do XXX 
Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun 2017, reuniram-se em Assembleia Geral 
Ordinária, nos termos do Estatuto da CBTP, as Federações filiadas à CBTP,  sendo, 
Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro representada por seu presidente o Sr. 
Augusto Bauer Castor, Federação de Tiro Prático do Tocantins representada por seu 
presidente o Sr. Márcio Gavioli, Federação de Tiro Prático do Distrito Federal 
representada por seu presidente o Sr. Hermanny Lima Samuel de Almeida, Federação de 
Tiro Prático Paraense representada por seu presidente o Sr. Alessandro da Silva 
Nascimento, Federação Mineira de Tiro Prático representada por seu presidente o Sr. 
José de Oliveira Mascarenhas Junior, Federação Paulista de Tiro Prático representada 
por procuração pelo o Sr. Jack Chang, Federação Cearense de  Tiro Prático representada 
por procuração pelo o Sr. Demetrius da Silva Oliveira, Federação Gaúcha de Tiro Prático 
representada por procuração pelo Sr. Paulo Sérgio Mecking Janczak, Associação de Tiro 
e Caça Esportiva de Ariquemes (Status de Federação) representada por procuração pelo 
o Sr. Demetrius da Silva Oliveira, Clube de Tiro Guilherme Paraense (Status de 
Federação) representado por procuração pelo o Sr. Demetrius da Silva Oliveira, Clube 
de Tiro CTC-Acre Status de Federação representado por procuração pelo o Sr. Carlos 
Franklin L. Batista, Federação Catarinense de Tiro Prático representada seu presidente o 
Sr. Mafaldo Cristiano Buzzachera, Associação e Clube de Tiro da Amazônia Ocidental  
(Status de Federação) representada por procuração pelo o Sr. Márcio Magno Rodrigues 
de Araújo, Federação Espírito-santense de Tiro Prático representada por seu presidente 
o Sr. Robson da Silva Resende  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: 1 – Apresentar o relatório financeiro e julgar o 
balanço geral econômico do exercício 2016, para a devida homologação da 
prestação de contas. Dando início aos trabalhos e seguindo norma estatutária, assumiu 
a presidência da Assembleia o Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático, Sr. 
Demetrius da Silva Oliveira, e nomeou o Sr. Augusto Bauer Castor para secretário da 
Assembleia, anotando a presença de todos, cujas assinaturas foram efetuadas em livro 
próprio, não havendo necessidade de conferência de quórum mínimo por tratar-se de 
instalação de assembleia geral extraordinária em segunda convocação. Em seguida o 
presidente da Assembleia passou à leitura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
ocorrida em Blumenau/SC no dia 18/03/2017, o que foi aprovada sem ressalvas e será 
levada a registro no cartório de notas. Assumindo a palavra, o Sr. Demetrius Oliveira fez 
uma minuciosa explanação sobre a gestão financeira da CBTP explicando aos presentes 
a destinação dos recursos financeiros obtidos com o “Desafio Taurus”, esclarecendo que 
tais recursos são depositados em conta bancária especifica para formação de um fundo 
especial denominado “Fundo RO” cuja finalidade é a de custear parte das despesas dos 
oficiais de campo da CBTP que trabalharão nos campeonatos mundiais a se realizarem 
na Rússia e na França no decorrer do presente ano, durante esta explanação foram 
distribuídas copias da prestação de contas do exercício de 2016, contendo parecer do 
Conselho Fiscal da CBTP, assinado pelos conselheiros, Sr. Leandro Silveira Boaventura, 
Sr. Ildeu Heller  
 



 

 
 
Coelho Martins e Sr. Alessandro Luigi Di Albionti  Salvi, parecer financeiro do consultor 
administrativo e finanças Sr. Rodrigo Zagui Alves, notas explicativas às demonstrações 
contábeis em 31/12/2016 assinadas pelo  Sr. Demetrius da Silva Oliveira e Sra. Daniella 
Tiago dos Reis, contadora, com registro no CRC/MG 78.688/0-5, balancete de 
verificação do período 01/01/2016 a 31/12/2016, demonstração de resultados em 
31/12/2016 e balanço patrimonial encerrado em 31/12/2016. Após alguns debates o Sr. 
José Mascarenhas Junior, presidente da FMTP, fez alguns comentários sobre o balancete 
de verificação e em seguida o Sr .Alessandro Nascimento, sugeriu que o balancete fosse 
mais detalhado com maior abertura do plano de contas utilizado. Retomando a palavra, 
o Sr. Demetrius Oliveira sugeriu uma reunião entre o Sr. Alessandro e a empresa 
responsável pela contabilidade da CBTP, para que fosse feita uma melhor apresentação 
de tal sugestão. Solicitando a palavra, o Sr. Jack Chang, procurador da FPTP, solicitou 
que as próximas prestações de contas fossem encaminhadas às federações juntamente 
com o edital de convocação, o que foi aceito de imediato pelo presidente da CBTP. Após 
novos debates, foi colocada em votação a aprovação da prestação de contas e 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Após o debate de todos os itens da pauta, 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 
secretário, 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                                       Augusto Bauer Castor                      
             Presidente                                                                   Secretário 
 
 

 


