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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 004-2017/2019 

 

 

Aos dezesseis dias de setembro de dois mil e dezessete, às 14:00hs (catorze horas), em 

segunda convocação, na sede social do Clube Dudu Standard Practical Shooting - DSPS, em 

atenção ao Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 004-2017/2019, 

reuniram-se as Associações Filiados (Clubes) da Federação de Tiro Prático do Rio Grande do 

Norte, sobre a presidência do presidente da Diretoria Executiva, o Senhor Reovan Brito Cabral 

da Nóbrega, com o objetivo de deliberar sobre a pauta do Edital de Convocação. Aberta a 

Assembleia foi constatada a presença de 04 (quatro) Clubes, sendo eles assim representados: 

Clube dos Caçadores de Natal, representado pelo Senhor Victor Siruffo de Carvalho; Clube dos 

Associados ao Tiro em Caicó, representado pelo Senhor Neudemberg Medeiros da Nóbrega; 

Clube de Tiro de Mossoró, representado pelo Senhor Senio Vieira de Lima; e o Clube Dudu 

Standard Practical Shooting representado pelo Senhor Francisco Eduardo de Figueiredo Caldas 

Júnior, e por seus delegados Cesar Henrique Alencar Cabral, Katharine Abdias de Medeiros, 

Daniel Brasil de Sousa e Rogério Vital do Nascimento. Em seguida, o Presidente da FTPRN 

convidou o Senhor Neudemberg Medeiros da Nóbrega para atuar como Secretário da 

Assembleia. Logo após, foi realizada a leitura do Edital de Convocação conforme determina o 

Estatuto Social da FTPRN, onde consta como pauta para a presente Assembleia Geral os 

seguintes temas: 1) Requerimento de Filiação do Clube Skull Shooting Club Alexandria; 2) 

Arbitragem – RO – Cursos e Coordenadoria; 3) Estadual OnLine TRP, NR, SR e DA; 4) Isenção 

de Anuidade Diretoria Executiva e 5) Etapa Brasileiro IPSC – Natal/RN . Iniciados os debates, 

no tocante o item “1”, foi aprovado por unanimidade o requerimento de filiação do Clube de 

Tiro “Skull Shooting Club Alexandria”. Passando ao item “2”, foi aprovado que a FTPRN irá 

organizar no mínimo um curso de RO (Range Officer), onde será concedida duas inscrições 

para cada clube Federado indicar membros para realizar o curso com a inscrição gratuita. 

Também foi decidido que será cobrada uma taxa para os demais interessados participarem, 

sendo, a referida taxa, cobrada pela metade para RO’s que queiram se reciclar. No tocante ao 

item “3” foi decidido que a FTPRN irá marcar duas datas, ainda este ano, em acordo com os 

clubes, para a realização das etapas do Campeonato Estadual OnLine de TRP, NR, SR e DDA. 

No que tange ao item “4” foi aprovada, por maioria dos votos, que apenas o Presidente, Vices-

Presidentes e Tesoureiro principal, teriam direito a isenção de suas anuidades. Em relação ao 



 
 

FTPRN – FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

RUA RAIMUNDO CHAVES, Nº 1582, SALA 03, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP.: 59.064-390. 
E-MAIL: FTPRN2010@GMAIL.COM – CNPJ - 14.659.176/0001-64 E IE – 20.261.174-4 

 
 

 

 
item “5”, o Diretor de IPSC da FTPRN, o Senhor Senio Vieira de Lima, apresentou a atual 

situação da etapa do Brasileiro de IPSC que será realizada em Natal no mês de outubro. Ato 

contínuo, foi informado pela FTPRN que na próxima semana será aberta o novo lote das 

camisetas da FTPRN. Ainda, em razão do lançamento de dois editais de alienação do conjunto 

de metais do desafio do aço sem que tenha se apresentado interessados, a Assembleia aceitou 

proposta de aquisição do conjunto pelo clube DSPS, no valor constante nos editais acima 

mencionados, apenas com o aumento no número de parcelas. Dessa forma, foi aprovada a 

venda direta do conjunto de metais pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em 

07 (sete) parcelas iguais – ato-30-60-90-120-150-180. Por fim, foi comunicado que na próxima 

Assembléia será realizada a escolha das etapas do Estadual de IPSC do próximo ano. Nada 

mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 16h30min 

(dezesseis horas e trinta minutos) e eu, Neudemberg Medeiros da Nóbrega, Secretário, lavrei 

a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Parnamirim, 

Rio Grande do Norte, em 16 (dezesseis) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete). 
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