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1 INTRODUÇÃO 

 

A Confederação Brasileira de Tiro Esportivo – CBTE, tem o prazer de apresentar o seu Relatório Anual 

de atividades, exercício 2019. 

O documento tem por objetivo divulgar as ações da CBTE ao longo do ano, destacando o trabalho 

realizado por diversos setores da instituição. O Relatório é também uma forma de prestar contas às 

Federações filiadas, ao Comitê de Atletas e aos órgãos esportivos que está filiada – sobre o funcionamento 

da CBTE.  

 

2 PRESIDÊNCIA DA CBTE 

 

Por razões profissionais, o Presidente da CBTE, foi obrigado a  se afastar e a partir de 12 nov 2018, 

assumiu a função interinamente, o Vice Presidente, JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR , que se 

manteve ativo durante esse período, administrando a sede da CBTE e se fazendo presente em todas as 

reuniões do Comitê Olímpico do Brasil, Secretaria Especial do Esporte, Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados (DFPC), Comissão de Desportos do Exército Brasileiro (CDE). 

Externo aqui, a minha gratidão ao nosso Vice Presidente, Jodson, o qual, com admirável proficiência e 

louvável zelo, desempenhou a árdua, porém nobre missão de presidir interinamente a nossa amada CBTE. 

  

3 SECRETARIA 

 

A Secretaria desempenhou zelosamente seu papel, trabalhando harmoniosamente com os demais 

departamentos internos da CBTE, durante todo o exercício de 2019. Expediu 138(cento e trinta e oito) 

ofícios, dirigidos a diversos órgãos (COB, DFPC, Secretaria Especial do Esporte, Exército, Federações 

Nacionais e Internacionais de Tiro etc.), além de declarações, procurações, certificados, diplomas e diversas 

traduções (inglês e espanhol).  

Auxiliou nos processos de admissão e demissão de técnicos estrangeiros para treinamento de atletas 

em nosso País. Trabalhou na contratação de jovem aprendiz em cumprimento a Lei 10.097/2000, que 

obriga as empresas a incluírem o jovem aprendiz no seu quadro de funcionários como aprendizes. 

Preparamos e realizamos as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da CBTE, no mês de abril de 

2019. 

Manteve contato com os comitês organizadores de diversos países para que atletas brasileiros 

pudessem participar das competições internacionais, previstas em nosso Calendário de Competições. 

O maior volume de trabalho da Secretaria foi na preparação e organização da ISSF World Cup 

Rifle/Pistol, em que o Brasil teve o privilégio de sediar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, no mês de agosto 

de 2019.    
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4 DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 

O trabalho da Diretoria Jurídica ao longo do ano de 2019 contou com atividades administrativas 

internas, de análise documental da CBTE e de Federações filiadas; atas de reunião do Conselho de 

Direção; atas das AGO e AGE da CBTE; orientação, organização e acompanhamento dos processos 

administrativos; atividades judiciais, acompanhando em continuação, ações trabalhistas em curso; 

elaboração de minuta de adaptação do Estatuto da CBTE, para cumprimento das exigências da Lei 9.615 

de 24/03/1998 (Lei Pelé), conforme regulamentação da Portaria nº 115 de 03/04/2018, da Secretaria 

Especial do Esporte, para deliberação e aprovação na AGE de 04 de junho de 2019; participação como 

representante da CBTE na AGE do Comitê Olímpico do Brasil de 28 de novembro de 2019, para revisão do 

Estatuto Social do COB. 

 

5 CENTRO MILITAR DE TIRO ESPORTIVO – CMTE 

 

Esteve com as portas abertas, o ano todo, para que a CBTE realizasse todos os seus treinamentos e 

competições nacionais de seu Calendário, inclusive a etapa final do Campeonato Brasileiro de Tiro, que 

contou com a participação de atletas de todo o Brasil. 

Também foi realizada no CMTE, com muito sucesso, a ISSF World Cup Rifle/Pistol, evento 

internacional que contou com a participação de centenas de atletas de diversos países do mundo.  

 

7 REPRESENTAÇÃO NO CONSELHO CONSULTIVO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS CONTROLADOS (DFPC) 

 

Até a destituição do conselho, a CBTE, através de sua alta administração, integrou este órgão e pode 

contribuir com a melhoria da legislação que normatiza a fiscalização de produtos controlados junto ao 

Exército Brasileiro, principalmente no que influencia o tiro esportivo. Melhorias que contribui no 

aprimoramento do sistema de controle do Cadastro de Atiradores da DFPC e na desburocratização de 

processos voltados aos praticantes do Tiro Esportivo. 

 

8 COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES  

 
Em 2019 a administração da CBTE buscou se aproximar das propostas do Comitê Brasileiro de 

Clubes, com o objetivo de criar oportunidades de projetos que possam beneficiar o esporte junto aos clubes 

filiados ao Tiro Esportivo. Foram estabelecidas propostas para o ano de 2020 que infelizmente tiveram sua 

suspensão, por conta da atual situação de pandemia.  
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9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A CBTE está sempre preocupada em desenvolver e melhorar a sua tecnologia, sem descuidar da 

segurança e aumentando a integração entre a entidade e seus matriculados e filiadas. Nesta temporada, 

além da manutenção necessária para o andamento das atividades do Provas On-line, o setor de TI terminou 

com sucesso as seguintes tarefas: 

 

■ Montagem dos eventos, cadastramento e suporte aos delegados em cada clube, validação dos 

rankings, apoio ao setor financeiro e validação dos dados. 

 

■ Criação da estrutura para a realização do Campeonato Brasileiro de Interclubes, com interface 

própria de apuração de resultados individuais dos atletas elencados pelos clubes que representam. 

 

■ Adaptação do sistema para inclusão das novas Finais Olímpicas de Tiro ao Prato. 

 

■ Instrução dos delegados para a melhora da performance deles durantes os eventos em seus clubes, 

através de atendimentos constantes e  presencialmente durante a Final no Rio de Janeiro. 

 

■ Melhora do banco de dados de árbitros da entidade com a estruturação e lançamento da página de 

arbitragem para elencar estes profissionais de forma clara e concisa. 

 

■ Criação do Fórum para Comissão de Atletas da CBTE poder interagir com os matriculados em área 

própria com o acesso por senha. 

 

■ Adaptação do site para portadores de necessidades especiais, permitindo diversas funções como 

leitura dinâmica por áudio de todo o conteúdo do site, mudança do tamanho e contraste das fontes utilizadas 

e tratamento do conteúdo para dislexos. 

 

■ Monitoramento constante das ameaças virtuais e tratamento de soluções pró-ativas com aumento 

de segurança via programação e hardware. 

 

■ Implantação com sucesso de um novo servidor mais rápido e seguro com firewall próprio e estrutura 

escalonada para detecção e prevenção de ataques através de um firewall de borda. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Apesar de diversas dificuldades enfrentadas, o TIRO ESPORTIVO teve um ano de muitas conquistas 

de medalhas nas competições nacionais e internacionais com expressivas participações em todas as 

modalidades.  

Cumpriu seu objetivo, realizando todo o seu Calendário programado para 2019, cujos resultados, 

constam no sítio da entidade: www.cbte.org.br 

Finalizando, agradecemos o apoio de todos os presidentes das Federações filiadas que conosco 

estiveram, seja nas Assembleias da CBTE ou nos estandes de tiro, durante os eventos, que de alguma 

forma contribuíram para o engrandecimento do tiro. Às entidades governamentais, em especial a Secretaria 

Especial do Esporte nossos agradecimentos pela sua eficiência em apoiar os nossos atletas fornecendo 

Bolsa Atleta, cuidando das dispensas de atletas militares e civis. 

Aproveitamos, para agradecer também ao Cel. Ericsson Andreatta, pelo brilhante trabalho que vem 

executando na direção do CMTE e pelo apoio prestado a CBTE durante a realização da ISSF World Cup 

Rifle/Pistol.    

Nossos profundos agradecimentos aos membros do Conselho de Direção, aos Diretores 

Técnicos de todas as modalidades, aos membros do Conselho Fiscal , ao STJD/CBTE, bem 

como a nossa competente equipe de funcionários, que trabalharam zelosamente, contribuindo 

assim, para o desenvolvimento do Tiro Esportivo Brasileiro.   

 

 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020. 

 

 

 

Durval Luz Balen 

Presidente 

 

http://www.cbte.org.br/

