ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,
REALIZADA NO DIA 15/05/2019, EM BELO HORIZONTE (MG)
No dia quinze, do mês de maio, do ano de dois mil e dezenove, em segunda e última
convocação, às 15:00 horas, com os presentes, quórum legal previsto e na forma do edital,
na Sede da Confederação Brasileira de Tiro Prático, localizado na Rua Sergipe, 1167 –
Sala 703 – Bairro Savassi – Belo Horizonte (MG), nos termos do parágrafo 2º, Inc. III,
alínea “a”, do art. 17 do Estatuto da CBTP, as Federações filiadas a CBTP, representadas
por seus presidentes e procuradores, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em
início aos trabalhos, e de acordo com o livro de presenças estavam presentes as seguintes
Federações, todas filiadas à CBTP: 1 - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro; 2 Federação Espirito Santense de Tiro Prático; 3 – Federação Paranaense de Tiro Prático;
4 - Federação de Tiro de Mato Grosso; 5 - Federação de Tiro Prático do Maranhão; 6 Federação de Tiro Prático do Rio Grande do Norte; 7 – Federação Paraibana de Tiro
Prático; 8 – Federação Cearense de Tiro Prático; 9 – Federação de Tiro de Goiás; 10 –
Federação de Tiro Prático Paraense; 11 – Federação Gaúcha de Tiro Prático; 12 –
Federação Pernambucana de Tiro Prático; 13 – Federação Paulista de Tiro Prático; 14 Federação Catarinense de Tiro Prático; 15 - Federação Mineira de Tiro Prático. Em
seguida o Presidente da CBTP iniciou a deliberação sobre a pauta publicada na página da
CBTP e encaminhada por carta registrada (AR) de acordo com o edital de convocação:
1-Homologar a Prestação de Contas Exercício de 2018, acompanhada dos pareceres
dos membros dos Conselhos Fiscal e de Direção. De acordo com previsões estatutárias
o Presidente em exercício da CBTP, Sr. Demetrius da Silva Oliveira, assumiu a
Presidência da Assembleia e nomeou o Dr. Carlos Franklin L. Batista, Diretor Jurídico
da Entidade, como secretário da assembleia. O Presidente da Assembleia declarou
completo o quórum estabelecido no estatuto e deu início aos trabalhos. Preambularmente
o Presidente apresentou todas as funcionárias da CBTP, identificando-as por setor e ainda
os membros de Diretoria e Conselhos presentes à Assembleia. O Presidente advertiu que
não estão autorizadas gravações, ou fotos da Assembleia, senão as produzidas pela
Entidade, sob as penalidades previstas no Estatuto e legislação pertinente, posto que
tratados assuntos de cunho interno da Entidade. Ainda com a palavra o Presidente fez
uma narrativa sobre as atuações da Presidência e Diretoria, em seus empenhos pessoais
para as proteções do principal patrimônio da CBTP, seu nome e marcas registradas, e
também do fiel cumprimento do Estatuto da Entidade. Iniciada a ordem do dia com as 15
entidades presentes passando para o item 1-Homologar a Prestação de Contas
Exercício de 2018, acompanhada dos pareceres dos membros dos Conselhos Fiscal
e de Direção – Foram apresentados aos presentes os seguintes documentos: 1) Notas
explicativas à demonstrações contábeis em 31/12/2018; 2) Demonstração das mutações
do patrimônio social; 3) Balanço Patrimonial; 4) Demonstração de resultado de exercício
em 31/12/2018; 5) Balancete; 6) Certidão de regularidade Fiscal do FGTS; 7) Certidão

de quitação plena, da Prefeitura de Belo Horizonte; 8) Certidão negativa de débitos
trabalhistas; 9) Certidão negativa de débitos tributários, pela Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais; 10) Certidão negativa de débitos de tributos federais e dívida
ativa da União; 11) Pareceres de todos os membros dos Conselhos Fiscal e de Direção,
pela aprovação das contas do exercício 2018. Foi colocado pelo Presidente da FTPRJ,
que os detalhamentos contábeis constam dos Livros Razão e Caixa, e os balancetes
apresentados são meramente expositivos de forma resumida. Após os esclarecimentos à
todas as dúvidas pelo Presidente e representantes do escritório de contabilidade que
assiste à CBTP, a representante das federações do Mato Grosso e Paulista, após iniciar
suas análises documentais, se abstêm de votar, e a Federação Catarinense não aprova,
ambos por não considerarem que tiveram tempo suficiente durante a Assembleia para
analisar os documentos contábeis, já analisados e aprovados pelos Conselheiros Fiscal e
de Direção de forma unânime, e a prestação de contas foi aprovada por maioria de votos.
Após a discussão e aprovação de todos os itens da pauta, o Secretário passou a leitura da
mesma, sendo aprovada em sua integra pelos presentes, e então dando por encerrada a
Assembleia, agradecendo a presença de todos, lavrando a presente ata, assinando-a em
conjunto com o Presidente, 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
Presidente CBTP
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Secretário da Mesa

