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ATA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

003-2019/2021 

 

 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 18:30hs (dezoito horas e trinta 

minutos), em segunda convocação, no auditório do hotel Casablanca, na cidade de 

Mossoró/RN, em atenção ao Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 002-

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 07 (sete) 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, Shooting Club São Bento 

- SCSB, representado pelo Senhor José Antão, Clube de Tiro Atitude – CTA representado pelo 

Senhor Rogério Vital, Clube de Associados ao Tiro de Caicó – ATAC representado pelo Senhor 

Reovan Brito, Clube Dudu Standard Practical Shooting – DSPS representado pelo Senhor 

Auriedson . Ausentes os clubes: Clube Dudu Standard Practical Shooting – DSPS, Clube Dudu 

Standard Practical Shooting Outdoor – DSPS Outdoor, Associação de Tiro Assuense – ATIRA, 

Clube Bellatorum Club – Parelhas/RN, Clube Stand de Tiro Seridó – Currais Novos/RN, Skull 

Shooting Clube de Alexandria - SSCA e Clube dos Associados ao Tiro em Santa Cruz – CASC. 

Em seguida, o presidente da FTPRN convidou o Senhor Nei Rossatto 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. Pacote de remuneração para ROs (ofício 

entregue por representantes dos clubes); 2. Filiação do Clube Harpia; 3. Entrega 

de Troféus de 2018; 4. Realização de Reciclagem e Confraternização de fim de ano 

para o corpo de RO´s. Após a leitura, o presidente da FTPRN iniciou os debates dos temas. 

No âmbito do primeiro tema (Ponto 1), após a leitura do requerimento entregue pelos 

representantes dos clubes em AGE realizada na Etapa sediada em São Bento do Norte/PB, 

restou deliberado e decidido à unanimidade que: a) a convocação dos ROs continuará sendo 

feito a pela FTPRN, enquanto organizadora das provas, ouvidas as sugestões dos clubes, bem 



 
 

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 

 

 

 

 

2 
 

como os vetos fundamentados; b) Será criada para o próximo campeonato (2020) uma lista 

de ROs em dia com a NROI, para controle das participações e balanceamento das 

convocações, buscando, na medida do possível, convocar ROs da região, de modo a diminuir 

os custos das etapas; c) concluiu-se que o RM é parte da FTPRN e da NROI, devendo ser 

indicado pela FTPRN, obedecendo, na medida do possível, ao critério de rodízio em os ROs 

aptos, não podendo o RM ser sócio do clube que sediará a etapa em que desempenhará essa 

função; d) o MD será sempre indicado pelo clube; e) para o campeonato em curso, o pré-

match permanecerá no horário de Sábado, no período da manhã, uma vez que é o tempo 

necessário para os últimos ajustes, ventilando-se a possibilidade de se adiantar para as 12hs, 

conforme o número de pistas, sendo que, na AGE em que se decidirá o formato do campeonato 

2020, poderá ser novamente debatida a questão; f) não há como abrir exceções no 

campeonato em curso para que seja permitido atirar no pré-match sem que se esteja 

efetivamente trabalhando na prova. O campeonato em curso já permite o descarte de três 

etapas, justamente para contemplar os casos em que o atleta não puder atirar no dia do 

match. Ademais, eventual análise subjetiva, poderia acarretar em decisões injustas. Em 

relação ao segundo item da pauta (Ponto 2), após parecer da Diretoria acerca do 

cumprimento das exigências legais e documentais, votou-se à unanimidade pela filiação do 

Clube Harpia. Seguindo para o terceiro item da pauta (Ponto 3), foram entregues aos 

representantes dos clubes os troféus referentes ao campeonato on-line 2018. Passando ao 

quarto item da pauta (Ponto 4), aprovou-se à unanimidade a ideia de se realizar reciclagem 

para os ROs na última do campeonato de IPSC 2019, a ser sediada no ATAC-Caicó/RN, seguida 

de confraternização custeada pela FTPRN, ficando o valor pendente de indicação orçamentária 

pela Tesouraria. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos as 

17:30 (dezesseis horas), e eu, Nei Rossatto, lavrei a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, será assinada por quem de direito. Macaíba, Rio Grande do Norte, aos quinze dias 

do mês de junho de dois mil e dezenove. 

 

Ernane Bastos 
Presidente FTPRN 
Biênio 2019/2021 

 
 

 
Nei Rossatto 

Secretário da Assembleia 

Reovan Brito 
Representante ATAC 

 

João Bosco 
Representante CTM 
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José Antão Fernandes 
Representante SCSB 

 

Victor Makoto 
Representante CAT 

 
 
 

 Rogério Vital do Nascimento 
Representante CTA 

  
 
 


