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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

006-2019/2021 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 16:30hs (dezesseis 

horas e trinta minutos), em segunda convocação, nas dependências do Clube de 

Associados ao Tiro - ATAC, na cidade de Caicó/RN, em atenção ao Edital de 

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 005-2019/2021, reuniram-se as 

Associações Filiadas (Clubes) da Federação de Tiro Prático do Rio Grande do Norte 

– FTPRN, sobre a presidência do Presidente da Diretoria Executiva, o Senhor Ernane 

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

Assembleia foi constatada a presença de 08 (oito) clubes, sendo eles representados 

da seguinte forma: Clube de Tiro Mossoró – CTM  representado pelo Senhor João 

Bosco, Clube Asporferniano de Tiro – CAT representado pelo Senhor Victor Makoto 

Emilião Oiko, Clube dos Caçadores de Natal – CCN representado pelo Senhor Claudio 

Tinoco Cortês, Clube de Associados ao Tiro de Caicó – ATAC representado pelo 

Senhor Jorge Brito, Skull Shooting Clube de Alexandria - SSCA representado pelo 

Senhor Anderson Américo, Clube Dudu Standard Practical Shooting – DSPS, e Clube 

Dudu Standard Practical Shooting Outdoor – DSPS Outdoor (Wolf), representados 

pelo senhor Francisco Eduardo de Figueiredo Caldas Junior, e Clube Stand de Tiro 

Seridó – Currais Novos/RN, representados pelo senhor Abraão Vilar dos Santos. 

Ausentes os representantes das entidades Clube de Tiro Atitude - CTA, Clube de Tiro 

Caveira - CTC, Associação de Tiro Assuense – ATIRA, Clube Bellatorum Club – 

Parelhas/RN, Clube dos Associados ao Tiro em Santa Cruz – CASC, Associação 

Desportiva Clube Harpia de Tiro. Em seguida, o presidente da FTPRN convidou o 

Senhor Reovan Brito 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 Extraordinária os 

seguintes temas: 1. Apreciação de requerimento feito pelo Clube de Tiro Caveira; 

2. Definiação da situação dos sócios do Shooting Club São Bento-PB após 

exclusão da entidade; 3. Definição de aspectos pendentes acerca do 

Campeonato de IPSC 2020 (exceções para atirar no pré-match, valor das 
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inscrições, campeonato por equipes, critério de premiação, entre outros); 4. 

Definição dos valores de anuidade 2020 e respectivos descontos. (Ponto 1) 

Acerca do Requerimento apresentado pelo Clube de Tiro Caveira – CTC, que 

pleiteava rever o ato de definição do calendário 2020, os presentes decidiram à 

unanimidade em negar o requerimento. (Ponto 2) Em relação ao segundo ponto, 

restou decidido à unanimidade que os sócios do São Bento Shooting Club – SCSB/PB, 

excluído do quadro de clube federados, precisam se filiar a outro clube federado para 

continuar associados à FTPRN. (Ponto 3)  No tocante aos tópicos referentes à 

execução das provas, restou decidido o seguinte: a) Premiação por Equipe: o 

campeonato de IPSC 2020, contará com campeonato por equipes, em todas as 

divisões, sendo as equipes formadas por, no mínimo, 3 atletas, e, no máximo, 4 

atletas. As equipes serão formadas automaticamente pelo sistema informatizado, 

somando as pontuação dos 3 melhores colocados de cada clube, em cada divisão. 

Não haverá premiação em cada etapa, apenas na etapa final, sendo a premiação 

entregue ao clube cuja equipe for campeã; b) Pré-match: terá início às 9 horas, ficando 

o clube responsável por arcar com a hospedagem para os ROs que precisarem chegar 

na noite do dia anterior; c) Valores: os valores das etapas ficaram definidos em R$ 

140,00 (antecipado) e R$ 160,00 (até a data-limite) para as sete primeiras etapas,  e  

R$ 150,00 (antecipado) e R$ 170,00 (até a data-limite) para a final; d) Critérios para 

premiação, overall, classes e categorias: * 1º lugar - até 3 participantes;  * 1º e 2º 

lugares – de 4 e 5 participantes;  * 1º, 2º e 3º lugares - 6 ou mais participantes; e) 

Classes: não haverá premiação por classe para a classe GM; f) Categorias: a 

premiação por categorias será feita apenas para os atletas federados, não 

contemplando atletas convidados, os quais serão premiados apenas no overall; g) 

Divisões: serão 08 (oito) divisões em 2020, após o acréscimo da Handgun – 

Production Optics e CCP – Calibre de Pistola. (Ponto 4) No tocante à anuidade e 

inscrições de provas: a) reforçou-se que, de cada inscrição, serão retidos R$ 15,00, 

os quais serão revertidos para a FTPRN; b) Super Sênior e Junior serão isentos da 

anuidade e inscrição em provas; c) Sênior e Lady pagarão 50% da anuidade e da 50% 

inscrição na prova; d) Valor da anuidade: a) clubes R$ 600,00, b) atleta: R$ 225,00, 

até o dia 23.12.2020 (desconto), R$ 250,00, até o dia 31.01.2020 (normal), e R$ 
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275,00 do dia 01.02.2020 em diante (acréscimo). Nada mais havendo a tratar, o 

presidente deu por encerrados os trabalhos as 19:30 (dezenove horas e trinta 

minutos), e eu, Gilmar Fernandes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será assinada por quem de direito. Caicó, Rio Grande do Norte, aos seis dias do mês 

de dezembro de dois mil e dezenove. 

 

 
 

Ernane Bastos 
Presidente da FTPRN  
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