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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 007-2017/2019 

 

 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 19:00hs (dezenove horas), em 

segunda convocação, na sede social do Clube da Associação de Tiro Assuense - ATIRA, em 

atenção ao Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 007-2017/2019, 

reuniram-se as Associações Filiadas (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 03 (três) Clubes, sendo eles assim representados: 

Clube Aspoferniano de Tiro - CAT, representado por seu presidente o Senhor João Xavier de 

Oliveira Filho e por seus delegados Victor Makoto Emilião Oiko e Ernane Cesar de Oliveira 

Bastos; presente também a Associação de Tiro Assuense - ATIRA, representado por seu 

presidente o Senhor Jovane Pereira Dantas Wanderley, e por seu delegado Ary Gonçalves 

Tavares; presente o Clube dos Associados ao Tiro em Caicó - ATAC, representado por seu 

presidente o Senhor Jorge Pereira de Brito e por seus delegados José Antão Fernandes e 

Neudemberg Medeiros da Nóbrega. Em seguida, o Presidente da FTPRN convidou o Senhor 

Ernane Cesar de Oliveira Bastos 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) 

Obrigatoriedade de Socorrista nas etapas do Estadual; 2) Obrigatoriedade de Contratação de 

Obreadores e número mínimo por tipo de pista; 3) Concessão de Desconto na Anuidade de 

Range Officers que participem de todas as Etapas do Estadual como RO’s; 4) Realização de 

Shoot-Offs no período entre o fim da prova e o resultado a ser organizado pela FTPRN; 5) 

Escolha do clube do RN que sediará a Etapa da Copa da 7ª RM de 2018 a ser realizada no 

Estado. Iniciados os debates, no tocante o item “1”, foi aprovado que os clubes não serão 

obrigados a contratarem socorristas, entretanto ficará a encargos dos mesmos realizarem 

contatos com os setores de segurança e saúde da cidade/localidade para suprir eventual 

necessidade. No que tange ao item “2”, foi aprovado que é obrigatória a contratação de 

obreadores pelos clubes que sediam etapas do Estadual na proporção mínima de 1 (um) 

obreador por pista pequena e 2 (dois) obreadores por pista média/grande. Sobre o item “3”, 

ficou decidido que a FTPRN irá preparar plano de escalonamento de desconto da anuidade por 
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participação de atletas federados como RO’s para ser apresentado e votado em Assembleia 

futura. De imediato, o presidente da Diretoria Executiva nomeou o Senhor Ernane Cesar de 

Oliveira Bastos como responsável por preparar o respectivo projeto. Em seguida, passou-se a 

discussão do item “4”, sendo aprovado a realização de Shoot-offs nas etapas do Campeonato 

Estadual de IPSC, desde que haja concordância com o clube. Por fim, no que tange ao item 

“5”, houve apenas um candidato a sediar o evento – etapa da Copa da 7ª RM 2018, o Clube 

Aspoferniano de Tiro – CAT, que teve sua candidatura aprovada pelos presentes. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 20h00min (vinte horas) 

e eu, Ernane Cesar de Oliveira Bastos, Secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, será assinada por quem de direito. Assu, Rio Grande do Norte, em 08 (oito) de 

dezembro de 2017 (dois mil e dezessete). 
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