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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CLUBE DE CRIADORES DE CANÁRIOS 

DE COR - realizada no dia 12 de Janeiro de 2019, na sede social da entidade, localizada na 

Rua Professora Silvia de Melo, 27 – Ipiranga, São Paulo. 

 

Aos doze (12) dias do mês de Janeiro de dois mil e dezenove , (12/01/2019), ás 14:00 

horas, sob a presidência do Sr. Miguel Ricardo Samo Salgueiro  , a diretoria reuniu-se em 

sua sede social, para tratar de assuntos relacionados à gestão e funcionamento do clube 

conforme pauta abaixo relacionada, previamente divulgada por correio eletrônico e mídias 

sociais aos diretores e no quadro de avisos. Após verificação de quorum e constatação da 

presença dos membros da diretoria, na presença dos Srs.Sebastião Rocha Filho, Armando 

Albuquerque Felizola, Vicente Cerbatti Gouvêa , Ayrton Ferreira Gabira,   Sandro Nunes 

Gouveia , Silas Martins , Rafael Zorzetti Pereira , Sra Gislaine Dias Barreto Ribas , o 

presidente agradeceu a presença de todos e deu início a reunião colocando em pauta os 

assuntos como segue:  

 

1 – Campeonato Regional   

 

Após o consenso geral ficou decidido que o nosso campeonato regional será 

realizado em nossa sede em data a ser definida  . O Sr Miguel sugeriu que fosse 

convocada uma reunião de cada segmento para acertarmos os detalhes , cada qual 

representado pelo diretor do segmento e criadores . Houveram reclamações sobre o 

critério de julgamento , iremos ouvir os associados em reunião de cada segmento 

afim de definir melhor os juízes .   

 

2 – Exposição de vendas  

 

 A princípio fica agendado para o mês de Fevereiro  em nossa sede social , a 

exposição será aberto a não sócios os quais irão expor suas aves mediante a um 

regulamento que será divulgado à todos ficando a cargo do diretor de exposição  .  

 

3 – Composição da diretoria   

 

Para complementar a diretoria eletiva , foram instituídos os seguintes diretores : 

 

Diretor de cor  : Rafael Zorzetti Pereira 

Diretor de porte : Sandro Nunes Gouveia  

Diretor de Canários de canto : Armando José Paolinetti  
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Diretor de exposição : José Roberto Francisco  

 

4 – Concurso Luis da Mata  

 

 Ficou  definido que será modificado o formato desse concurso , tornando-o um concurso 

aberto com premiações onde poderá participar sócios e não sócios . Poderá participar 

filhotes com final de anel 1, 2 ou 3 . Foi extinguido a categoria melhor do plantel . A data e 

o regulamento será divulgado posteriormente  

 

 

5 – Objetivos a alcançar  

 

O senhor presidente lamentou o decaimento de posição na classificação do clube no 

campeonato brasileiro , estipulou uma meta de estarmos colocados entre os dez melhores 

classificados em cada segmento , para isso será necessário o empenho dos diretores de cada 

segmento para que possamos evoluir individualmente e como um todo . 

 

Foi cogitado a facilitação da entrada de grandes criadores com a isenção de anuidade , o 

mesmo foi vedado pela maioria tornando a entrada igualitária entre todo e quaisquer novo 

sócio. 

 

 

Foi aberto a reunião para outras sugestões e assuntos diversos , não sendo apresentado nada 

relevante   

 

 

O presidente encerrou a reunião as  15:30 e eu Sandro Nunes Gouveia lavrei para registro a 

presente ata , que depois de lida e aprovada , vai assinada por mim e pelo presidente  

 

 

 

____________________          ___________________________ 

Miguel Ricardo Samo Salgueiro                      Sandro Nunes Gouveia                                               

Presidente CCCC                                  Secretariando 

                             


