ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 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
16:00 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 Extraordinária, 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 Espíritosantense 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: 1Revisão Calendário de provas 2017 (a- Mudanças data da Etapa em Santarém/PA, bMudança data e local da Etapa que seria realizada em Fortaleza/CE para a cidade de
Natal/RN, c- Solicitação de mudança do local da Etapa final da cidade do Rio de
Janeiro/RJ, para a cidade de Juiz de Fora/MG.) 2- Preliminar da proposta do
regulamento para o campeonato de 2018, 3- Mudanças nas Normas e Legislações
em relação as Tarefas do Conselho Consultivo do SisFPC, 4- Apoio as equipes que
participarão do mundiais. 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 tratarse de instalação de assembleia geral extraordinária em segunda convocação. Dando início
aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre os itens constantes da pauta: 1Revisão Calendário de provas 2017 (a- Mudanças data da Etapa em Santarém/PA, bMudança data e local da Etapa que seria realizada em Fortaleza/CE para a cidade de
Natal/RN, c- Solicitação de mudança do local da Etapa final da cidade do Rio de
Janeiro/RJ, para a cidade de Juiz de Fora/MG.). O Sr. Alessandro Nascimento, presidente
da FTPP, justificou a alteração na data da Etapa em Santarém/PA, em função de
acontecer na mesma época da competição, importante festa religiosa regional sendo que
a infraestrutura da cidade/sede do evento e cidades próximas não comportam dois

eventos de grande porte, proposta aprovada por UNANIMIDADE. O Sr. Demetrius
Oliveira, na condição de procurador da Federação Cearense de Tiro Prático, explicou aos
presentes a alegação da Federação do Ceará sobre sua incapacidade de realizar a etapa em
Fortaleza, sendo que apresentaram-se para realiza-la as Federações dos estados da Paraíba
e do Rio Grande do Norte, havendo posterior desistência da Federação Paraibana,
permanecendo o Rio Grande do Norte como o estado sede, na cidade de Natal, proposta
aprovada por UNANIMIDADE, em seguida os Sr. presidente passou a palavra ao
presidente da FTPRJ, Sr .Augusto Bauer, que fez uma apresentação com projeção de
imagens sobre a necessidade da mudança de local da Etapa Final de IPSC Handgun
devido às atuais condições da falta de segurança do Estado do Rio de Janeiro,
preocupação está para manter a segurança de todos os nossos atletas, acompanhantes,
visitantes e parceiros; o Sr. Augusto Bauer esclareceu que a FTPRJ não está desistindo de
realizar o evento e sim formando parceria com a Federação Mineira de Tiro Prático e
Clube de Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora, para realização da mesma, proposta
aprovada por UNANIMIDADE. 2- Preliminar da proposta do regulamento para
o campeonato de 2018, o Sr. Gustavo Sanábio, presidente da Comissão de Elaboração
de Proposta de Mudança do Campeonato de IPSC Handgun, fez novas argumentações
sobre o assunto e foi proposta a criação de uma enquete na página da CBTP para melhor
embasar a proposta a ser apresentada na próxima Assembleia Geral Ordinária, proposta
aprovada por UNANIMIDADE. 3- Mudanças nas Normas e Legislações em
relação as Tarefas do Conselho Consultivo do SisFPC, o Sr. Presidente Demetrius,
na condição de membro do Conselho Consultivo do SisFPC fez uma explanação sobre a
criação e objetivos deste importante colegiado formado no âmbito do Comando Logístico
do Exército Brasileiro – COLOG/DFPC, ressaltando que passou a ocupar a primeira
relatoria do Conselho Consultivo do SisFPC, cuja missão é de apresentar proposta para
definir normas do Conselho para revisão de Portarias e Instruções Normativas, reduzindo
a quantidade de 97 (noventa e sete) para cerca de 15 (quinze), não houve votação neste
item, sendo somente comunicação. 4- Apoio as equipes que participarão do
mundiais, o Sr. Presidente Demetrius ressaltou o esforço que a CBTP vem
desenvolvendo buscando parcerias com empresas para subsidiar os custos com as equipes
que representarão o Brasil em dois campeonatos mundiais que acontecerão no decorrer
deste ano, sendo um na Rússia e outro na França. Neste sentido conclamou as federações
que terão membros participando destes eventos que os auxiliem na medida do possível e
o Sr. Alessandro Nascimento, , sugeriu que a CBTP enviasse às federações um
comunicado solicitando que estas possam providenciar tal auxilio, proposta 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.
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