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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
TIRO COM ARCO REALIZADA EM 10 SETEMBRO DE 2008.

Aos dez dias do mês de setembro de 2008, às quinze horas em primeira convocação,
reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, na sala de reuniões do Bristol Evidence
Apart Hotel, sede do 34° Campeonato Brasileiro Outdoor - 2008, sito à Av. Edmundo
Pinheiro de Abreu, 31, Goiânia, as seguintes Federações: Federação Paulista de Arco e
Flecha, representada por seu Presidente, SI. Carlos Henrique Monteiro; Federação
Mineir~ de Arco e Flecha, representada por seu Vice-Presidente, SI. Ricardo Antônio
Henrique da Fonseca; Federação Gaúcha de Tiro com Arco, representada pela Sra.
Sandra Maria Fiorini; Federação de Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro,
representada pelo SI. Cláudio Meksyk; Federação Capixaba de Tiro com Arco,
representada pela Sra. Elizete Perin Silva; Federação de Tiro com Arco do Distrito
Federal, representada por seu Presidente, SI. Rubens Vasconcellos Terra Neto; Federação
Goiana de Tiro com Arco, representada pelo seu Presidente, Sr. Henrique Junqueira
Campos; Federação do Amazonas de Tiro com Arco, representada pelo SI. Carlos
Galinde, além. de Vicente Fesaando Blumenschein, Presidente da CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRXUE TIRO"C@MJtR€6-, Maurieie-Pae VasooIlcelos, Diretor Financeiro da
CON:FEl)ERA:GÃO,-:BRA~ILElRA DE TIRO COM .ARCO e Eros Fauni, Diretor Técnico
da CQNFEnE.MçÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO, em atendimento ao Edital
de Convocação enviado para todas as Federações filiadas, para decidirem sobre as
seguintes ORDENS DO DIA: 1 - Aprovação das contas de 2007; 2 - Apresentação dos
projetos realizados no ano de 2007f20(}8; 3 - Projetos para 2009 (Verba Lei Agnelo/Piva);
4 - Informe sobre o registro da ata da Assembléia Geral Ordinária de 2005; 5 -
Aprovação das contas de 2004; 6 - Alterações do Regulamento geral; 7 - Assuntos
Gerais. Em anexo lista de presença das Federações presentes na Assembléia. Após se
certificar do quóruni, o SI. Presidente da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO colocou em votação a eleição do Presidente da Assembléia Geral
Ordinária, tendo sido indicado por unanimidade o SI. Vicente Fernando Blumenschein,
o qual indicou a mim, Mauricio paz Vasconcelos, para secretariar a Assembléia.
Dando início aos tr-abalhes, foi colocada em discussão a 18 ORDEM DO DIA -
Aprovação das contas de- 2007. O SI. Presidente da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIRO COM ARCO esclareceu que, de acordo com o Estatuto, a apresentação das
contas devem contar com a aprovação do Conselho Fiscal da CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO, contudo a ata do conselho fiscal não foi ainda
entregue, foram apresentados QS balancetes, o balanço e o relatório de auditoria
independente realizada. Porém, não foi colocada em votação, aguardaremos a entrega
da ata do conselho fiscal para marcar uma assembléia geral extraordinária de urgência,
pois a demora em aprovar estas contas pode resultar no bloqueio das contas feito pelo
ComitêOlímpico Brasileiro. Em seguida foi colocada em discussão a 28 ORDEM DO
DIA - Apresentação dos projetos realizados no ano de 2007/2008 até o mês de
setembro. Os projetos foram apresentadospelo Diretor Técnico, SI. Eros Fauni, que fi
uma retrospectiva dos quatro anos- a frente da Confederação, onde os objetivos eram
fortalecer OS estados e o esporte, valorizando o mesmo junto ao Comitê Olímpico
Brasileiro, para isso privilegiando as equipes adultas para poder apresentar resultados.
Na sua avaliação, conseguimos o reconhecimento não só do Comitê Olímpico Brasileiro,
bem como das federações internacionais principalmente devido aos atletas Roberval dos
Santos e Luis Gustavo Trainini. Para' ele, os dois últimos anos foram moderadamente
satisfatórios, pois demonstramos ao COB e a Fita o resultado de nosso trabalho, porém
poderíamos ter conseguido mais. Durante estes quatro anos começamos também a
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construção do centro de treinamento de Maricá, que está em andamento, utilizando
verbas do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paraolímpico Brasileiro, já foi gasto
no centro de Maricá a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e serão
necessários aproximadamente mais R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Após a
apresentação deste relatório, foi discutida a 3a ORDEM DO DIA - Projetos para 2009 -
A confederação colocou que ano que vem o Centro de Treinamento de Maricá estará
pronto e a partir desta data todo Campeonato Brasileiro deverá ser feito em Maricá, a
Federação Paulista questionou o porquê, e a Confederação explicou que as despesas de
se realizar um campeonato em Maricá serão muito reduzidas. A federação Amazonense
defendeu que o centro de treinamento é para o treinamento da equipe, mas o
campeonato brasileiro é uma forma de divulgar o esporte, sendo importante que ele seja
disputado em diversos locais do país. A diretoria da Confederação Brasileira de Tiro
com Arco informou que não sabe ainda como será a verba para o próximo ano, mas que
poderia fornecer a premi ação para as federações interessadas em realizar o campeonato
e informar até o mês de dezembro a disponibilidade de recursos para realização do
campeonato. Sendo assim, as federações do Rio Grande do Sul e de São Paulo se
candidataram para a realização do mesmo. Ficando decidido que a ordem será Bento
Gonçaw~stR~; São Paulo e MaJ;icá. A Federação Gaúcha ficou com prazo até 31 de
dezembro para confirmar a realização do campeonato. Foi votada a realização do round
FITA em apenas um dia, mas o resultado ficou empatado, DF, MG, ES, RJ forma a
favor e SP, ao AM e RS contra. O presidente optou por deixar o próximo campeonato
na forma tradicional e começarmos a testar nas federações.a realização em um dia para
alterarmos para o ano de 2010. A diretoria informou que quando surgiu à lei Piva
optamos por incentivar os atletas que já tínhamos, porém para o futuro devemos propor
incentivar a base. Estamos fechando um contrato de patrocínio com a Petrobrás, no qual
a contrapartida será a montagem de um estande em cada plataforma para lazer. Com
esta verba iremos manter Maricá, faremos um trabalho social, envolvendo a escola, e
colocaremos várias crianças para treinar no centro de treinamento, com a intenção de
formar novos atletas. Para que as federações possam também fomentar a base do
esporte, a confederação irá criar um programa de auxílio, no qual irá dar uma
ajuda de custo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que elas possam
incentivar o esporte em seus estados. Os critérios para aderir ao programa
serão enviados em ofício oportunamente. Teremos em 2009 3 torneios
internacionais prioritários: O campeonato juvenil classificatório para os Jogos
Olímpicos da Juventude em Ordem - EUA, O Campeonato Mundial em Seul
na Coréia e o Mundial Master em Sidney, Austrália. Para selecionar os atletas
que irão para esta competição serão feitos dois torneios seletivos em Maricá
nos meses de abril e maio de 2009, para os atletas serem convidados para estes
torneios eles devem estar, pelo ranking de março, entre os oito primeiros
compostos e recurvos masculinos, e entre os quatro primeiros recurvos juvenis
masculinos e femininos, recurvose compostos femininos e recurvos e
compostos masters masculinos e. femininos. Esta proposta foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Foi informado ainda que o campeonato
brasileiro indoor seja disputado em cinco etapas multisite simultâneas, e serão
considerados os três melhores resultados. Existirá uma categoria iniciante até
16 anos e outra acima de. 16 anos, que disputarão o campeonato com arco
escola, e terão premiação em equipamentos, esta proposta foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Passamos então a 4a ORDEM DO DIA
- Informe sobre o registro da Ata da Assembléia Geral Ordinária de 2005
Foi informado às Federações que a Ata da Assembléia Geral de
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31 de outubro de 2005 não foi registrada por que quando encaminhada ao cartório já
tinha sido feito o registro da ata de três de outubro de 2006, não sendo mais possível o
seu registro pelo princípio da continuidade e da ordem cronológica de títulos, por este
motivo foram incluídos nesta assembléia os próximos dois itens. Passou-se então a 5a

Ordem dó diat- Aprovação das contas de 2004 - As Federações ratificaram por
unanimidade a aprovação das contas de 2004, que haviam sido aprovadas na assembléia
geral ordinária de 2005;6 - Alterações do Regulamento geral - As federações
ratificaram as alterações do regulamento geral efetuadas em 2005, extinguiram no
regulamento as categorias benjamim e infantil, e excluíram todos os itens que
contemplam regras existentes no regulamento da Federação Internacional de Tiro com
Arco, ficando aprovado por unanimidade como segye ane{Co.;.sete - Assuntos Gerais -
Nos assuntos gerais foi proposto que o Comitê de arbitragem, criado pelo Presidente
fosse composto por um juiz de cada· federação e um indicado pela confederação. A~
federações todas estavam de acordo, ficando de enviarem suas indicações
posteriormente. A Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal se candidatou para
sediar o Campeonato Brasileiro de Categorias de Base, que será de 11 a 14 de junho de
2009, sendo aprovado por unanimidade. Foi apresentada a assembléia os documentos de
filiação provisória da Federação Catarinense de Tiro com Arco, sendo aprovada por
unanimidade a sua filiação. O Presidente informou ainda que está em estágio avançado
à criação da Federação Mato Grossense de Tiro com Arco, cuja filiação provisória deve
ocorrer durante o ano de 2009. Não havendo mais nada a ser tratado, e como ninguém
mais quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente da Assembléia encerrou os
trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por
unanimidade, vai assi or mim, Secretário e pelo Presidente da Assembléia Geral
Ordinária. Par. O~ C
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