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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 008-2017/2019 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 13:30hs (treze horas e 

trinta minutos), em segunda convocação, na sede social do Clube dos Associados ao Tiro em 

Caicó - ATAC, em atenção ao Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 008-

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 06 (seis) Clubes, sendo eles assim 

representados: Clube Aspoferniano de Tiro - CAT, representado por seu presidente o Senhor 

João Xavier de Oliveira Filho ; Clube Dudu Standard Practical Shooting - DSPS, representado 

pelo Senhor Sílvio Roberto Souza de Lima; o Clube dos Associados ao Tiro em Caicó - ATAC, 

representado por seu presidente o Senhor Jorge Pereira de Brito; o Clube de Tiro de Mossoró 

- CTM, representado por seu presidente o Senhor João Bosco Barroso Albuquerque; o Clube 

dos Caçadores de Natal - CCN, representado pelo Senhor Edevaldo Alves Barbosa; e o Shooting 

Club São Bento - SCSB, representado pelo Senhor José Antão Fernandes. 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) Discussão e votação da Proposta de Emenda à Lei Orçamentária 

2018; 2) Entrega do 1º Lote de Carteiras de Regularidade dos Atletas Federados; 3) 

Informações acerca do curso de RO; 4) Calendário do Campeonato Estadual OnLine TRP, SR, 

DA e NRA. Iniciados os debates, no tocante o item “1”, foi aprovado por unanimidade a 

proposta de emenda a Lei Orçamentária da FTPRN. No que tange ao item “2”, foi realizada a 

entrega das carteiras de atletas associados federados aos representantes dos clubes presentes 

para a entrega aos seus membros. Sobre o item “3”, foi repassado pela FTPRN um resumo da 

situação do curso de RO e esclarecida as dúvidas aos presentes. Em seguida, passou-se a 

discussão do item “4”, sendo aprovado a realização das etapas do estadual online em 

conformidade com as etapas do brasileiro online. Termina a pauta pré estabelecida, indagou-

se a necessidade de discussão e/ou aprovação de algum assunto pendente, cuja urgência 

justifique tal ato. Nesse sentido, foi debatido e aprovado que a partir da próxima etapa do 
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estadual de IPSC o main-match irá se iniciar as 08:00hs da manhã, em razão da grande 

quantidade de participantes, bem como que as inscrições serão realizadas mediante o 

pagamento de boleto no site da FTPRN, ficando a FTPRN autorizada a reter R$ 5,00 (cinco 

reais) de cada inscrição para fins de cobrir despesas bancárias. Foi decidido, ainda, que nas 

etapas online as inscrições custarão R$ 35,00 (trinta e cinco reais) nas modalidades Desafio 

do Aço e Saque Rápido e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) nas modalidades NRA e TRP. As 

inscrições deverão ser feitas diretamente pelos clubes no site da FTPRN, e, em todas as 

situações, a FTPRN terá direito a R$ 5,00 (cinco reais) por inscrição, para fins de aquisição de 

premiação. Também foi discutido e aprovado que NÃO haverá geração de crédito por ausência 

de atleta a evento estadual, seja na modalidade presencial ou online, vez que o valor pertence 

ao clube e não a FTPRN. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrados 

os trabalhos às 14h40min (catorze horas e quarenta minutos) e eu, Neudemberg Medeiros da 

Nóbrega, Secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 

quem de direito. Caicó, Rio Grande do Norte, em 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2018 

(dois mil e dezoito). 
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