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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
TIRO COM ARCO REALIZADA EM 3] DE OUTUBRO DE 2005.
Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2005, às quinze horas em segunda convocação,
reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, na sede do 310 Campeonato Brasileiro
Outdoor - 2005, na sala de reuniões do Hotel Canto do Sol, sito à Avenida Dante
Michelini, 3.957, Vitória, Espírito Santo, as seguintes Federações: Federação Paulista de
Arco e Flecha, representada por seu Presidente, Se Carlos Henrique Monteiro; Federação
Mineira de Arco e Flecha, representada por seu Presidente, Se Ronaldo Guimarães de
Carvalho; Federação Gaúcha de Tiro com Arco, representada por seu Presidente, Sr. Oger
Souza Pinto; Federação de Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro, representada por
seu Vice-Presidente, Cláudio Meksyk; Federação Capixaba de Tiro com Arco, representada
por seu Presidente, Sr. Antonio Augusto Barbosa de Menezes; Federação de Tiro com Arco
do Distrito Federal, representada por seu Presidente, Se Rubcns Vasconcellos Terra Neto,
além de Sudário Gonçalves Ribeiro, Vice-Presidente CBT ARCO Jener Sato, Secretário
Geral CBTARCO, Mauricio Paz Vasconcelos, Diretor Financeiro CBTARCO, Eros Fauni,
Diretor Técnico CBTARCO, Paulo Lincon Filho, Gerente Esportivo da CBT 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 2004; 2 Apresentação dos projetos executados no ano de 2005; 3 - Apresentação de distribuição de
verba de 2006; 4 - Alterações no Regulamento Geral; 5 - Assuntos Gerais. Em anexo lista
de presença das Federações em Assembléia. Após se certificar do quórurn, o Sr. Presidente
da CBT ARCO colocou em votação a eleição do Presidente da Assembléia Geral Ordinária,
tendo sido indicado por unanimidade o Sr. Vicente Fernando Blumenschein, o qual indicou
a Mauricio Paz Vasconcelos, para secretariar a Assembléia. Dando início ao trabalho, foi
colocada em discussão a Ia ORDEM DO DIA - Aprovação das contas de 2004. O Sr.
Presidente esclareceu que, de acordo com o Estatuto, a apresentação das contas contava
com a aprovação do Conselho Fiscal da CBT ARCO, colocado em votação as contas foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida foi colocada em discussão a 2/\ ORDEM DO DIA
- Apresentação dos projetos executados no ano de 2005 até o mês de setembro (em anexo),
sendo aprovado por unanimidade, em seguida foi discutido a 3a ORDEM DO DIA Distribuição anual da verba da Lei Piva para 2006. Foi proposta pelo Presidente a seguinte
distribuição: 15% para administração da entidade; 500/ó para campeonatos internacionais;
25% para fomento da modalidade e I O~/O para equipamentos de atletas, colocado em
votação foi aprovado por unanimidade. Dando seqüência foi colocado em discussão a 4a
ORDEM DO DIA - Alterações do Regulamento Geral CBT ARCO que segue anexo a esta
com as devidas alterações aprovadas por todos, passando a ter validade a partir de
01/01/2006. Passou-se para a 5" ORDEM DO DIA - Assuntos Gerais, o Sr. Presidente
informou sobre a doação de terreno feita pela Prefeitura do Município de Maricá - RJ com
finalidade da construção do Centro de Treinamento de Tiro com Arco da CBT ARCO, como
também o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), cedidos pelo Comitê Olímpico
Brasileiro e R$ 100.000,00 (cem mil reais), cedido pelo Ministério do Esporte verbas que
serão usadas para início da construção do Centro de Treinamento e que será administradas
pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O presidente informou ainda que todos os treinamentos
da equipe brasileira serão feitos no centro de treinamento e que toda Federação, mediante a
apresentação de doação de terreno para CBT ARCO será contemplada com um centro de
treinamento. Foram apresentados os eventos que terão a participação da equipe brasileira
no ano de 2006: a) Porec - Croácia, de 10 a 16/05/2006 com previsão de doze pessoas

compondo a delegação, ~endo limi!e de três atletas por ca~egoria conform,e normas ,da
FITA( Federação Internacional de TIro com Arco): b) Campeonato Pau-Americano de TIro
com Arco será realizado no Brasil de 03 a 09/09/2006, aberto as categorias recurvo e
composto de cadete a máster, foi informado que prova vale para ranking mundial e
classificatórios para os Jogos Pan-Americanos de 2007 a se realizar no Rio de Janeiro, a
equipe brasileira será definida pelo diretor técnico da CBTARCO através de índice de
pontuação; c) Campeonato Mundial Universitário de Tiro com Arco a se realizar no
México com data a ser definida e com presença de atletas da categoria recurvo masculino;
d) Prova de Ranking Mundial a se realizar nas Américas ainda sem definição de data. Foi
feito o esclarecimento sobre os Jogos Sul-Americanos de 2006 que seria realizado na
Bolívia e foi transferido para a Argentina, como a mesma esta com sua Confederação de
Tiro com Arco irregu Iar, não teremos o tiro com arco no fvento acima citado. Dando
seqüência aos assuntos gerais, o Se Presidente informou que ~ participação do Tiro Nativo
no Campeonato Brasileiro Outdoor de pende da disponibilidade de espaço e acomodação da
Federação que sediará o evento. Foi colocada em votação a indicação o Prêmio Brasil
Olímpico 2005 sendo indicados por unanimidade os atletas Leonardo Lacerda de Carvalho,
Marcos Antonio Bortoloto e Daniel Rezende Xavier. O Se Presidente colocou em votação
a condecoração de título ernérito aos Srs. Renato Joaquim Emilio, Sudário Gonçalves
Ribeiro, Sante Spigarelli, Vanzo Oliviero, Mario Scarcella, sendo aprovado por
unanimidade. Foi solicitada autorização para transferência da sede provisória da
CBTARCO situada a Rua Praga, ] 87 em Santo André - SP, para o município de Marica no
Rio de Janeiro, sendo aprovado por unanimidade. Foi apresentado para a Assembléia
formas de prestação de contas e concessão de convênio junto ao Comitê Olímpico
Brasileiro e Tribunal de contas da União, Foi feita apresentação da Federação Catarinense
de Tiro com Arco, nova fiJiada CBTARCO. O Sr. Presidente expôs a obrigatoriedade das
federações filiadas a CB"T'ARCO terem seu TJD (Tribunal de Justiça Desportiva)
estabelecendo o prazo de 28/02/2006 para a implantação do mesmo, sendo a não
adequação, motivo de desfiliação da federação. O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr.
Jener Sato, Secretário Geral da CBTARCO, que apresentou a Assembléia o programa de
cadastro nacional de arqueiros, onde o mesmo fez uma breve explanação sobre o
funcionamento do programa e propôs o custo mensal para cada federação de R$ 50,00
(cinqüenta reais), que serão descontadas das taxas anuais da CBT ARCO, colocado em
votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi passada a palavra ao Se Ronaldo
Guimarães de Carvalho para a apresentação da sede do Campeonato Brasileiro Outdoor
2006, a se realizar em Minas Gerais, o Sr. Ronaldo comunicou que a data do evento será de
09 a 16110/2006 no Parque Pirnont, com previsão de diária de R$ 100,00 (cem reais)por
pessoa incluso café da manhã, almoço e jantar. 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 vai assinada por mim secretário e
pelo Presidente da Assembléia Geral Ordinária
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ic 11 ernando Blum ~ ?cheill
Pre" ente da Assembléia
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2° OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURíDICA DE
SANTO ANDRÉ - SP
Av. Industrial, 600 - Shopping ABC Plaza - Centro Empresarial 105/107 - Tel: (11) 4994-6767
Dr. Valdomiro Montes Junior
Oficial

NOTA DE DEVOLUÇÃO

SANTO ANDRÉ, 12 de agosto de 2008.

Ref.: Protocolo N° 45711 do dia 05/08/2008.
Título: ATA.
Apresentante : MAURICIO VASCONCELOS.
Senhor(a) apresentante,
Para o registro do título acima indicado neste Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, o apresentante, de modo atender o disposto nas leis 10.406/2002 e
6.015/73, deverá:

(Ata da assembléia geral realizada em 31 de outubro de 2005 da Confederação Brasileira de
Tiro com Arco)

1. consta nesta Serventia o registro de ata de assembléia posterior à data da ata ora
apresentada, ou seja, ata da assembléia geral de três de outubro de 2006, registrada sob n?
44.504, em 16 de fevereiro de 2007. Dessa forma, não será possível o registro da ata de 31
de outubro de 2005, obedecendo ao princípio da continuidade e a ordem cronológica dos
títulos, e por ser considerado também um título contraditório, visto constar na mesma
deliberação de transferência de sede para outra cornarca, sem, contudo, especificar
designação do logradouro e número. Observa-se, ainda, que o endereço da sede que consta
nos documentos aqui arquivados é na "Avenida Utinga, 1.1143, fundos", e não na "Rua Praga,
187", segundo foi citado no teor da ata. Se houve mais de uma alteração, deverá ser
apresentada, primeiramente, a documentação necessária, devidamente formalizada para
registro, de cada uma, acompanhada de requerimento, Edital de Convocação e fotocópia de
Lista de Presença;
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1 - A prenotação do presente título tem validade por 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada.
Ultrapassando este prazo o protocolo/prenotação será cancelado automaticamente.
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NOTA DE DEVOLUÇÃO
2. como o registro dos documentos é seqüencial, as deliberações das atas anteriores à data
da última ata aqui registrada, ainda não registradas, conforme acima exposto, poderão ser
ratificadas em assembléia atual, especificando as datas das assembléias que as aprovaram,
esclarecendo esta circunstância para não haver contradições aos registros já efetuados,
principalmente com referência às alterações do endereço da sede. Todos as deliberações
deverão constar expressamente nos itens da ordem do dia do Edital de Convocação da
assembléia que será realizada, constando "oficialmente" as alterações a partir daquela data.
Deliberações como "alteração de sede" não poderão ser inseridas em item da ordem do dia
referente a "assuntos gerais", conforme constou na ata ora apresentada. Observa-se, ainda,
que o item referente à "Aprovação das contas de 2004" consta na ata de 29 de janeiro de
2005, aqui registrada sob nO43.516, mas não foi aprovado;
3. a ata da assembléia a ser realizada deverá ser apresentada em pelo menos duas vias,
assinadas pelo Presidente e Secretário da assembléia e pelb Presidente da associação, com
firma reconhecida deste último no final, visadas porl advogado, acompanhadas de
requerimento dirigido ao Segundo Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Santo
André, assinado pelo Presidente, juntamente com o Edital de Convocação, conforme artigo
25 do estatuto social, fotocópia autenticada da Lista de Presença da respectiva assembléia,
e, se houver também, apresentar os anexos que foremI citados em ata, devidamente
assinados;
.
4. constar a denominação social completa sempre que for citada na ata, visto que a sigla não

faz parte integrante da denominação, conforme estatuto social em vigor aqui registrado;
5. após o registro da transferência de sede, os atos posteriores serão registrados no Oficial
de Registro Civil de Pessoa Jurídica competente da comarca para a qual foi transferida.
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Atenciosamente,
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Denise Ap.
Escrevente
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