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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CLUBE DE CRIADORES DE 

CANÁRIOS DE COR - realizada no dia 04 de Maio  de 2019, na sede social da entidade, 

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

 

Aos quatro (04) dias do mês de Maio de dois mil e dezenove , (04/05/2019), 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,   Sandro 

Nunes Gouveia , Silas Martins , Sra Gislaine Dias Barreto Ribas ,Armando José Paolinetti , 

José Roberto Francisco e os sócios João Eduardo Pelegrini , André Imparato , Norberto 

Cusin , Mario Fernandes Neves , Wagner Demetres e Edelsio de Melo .  O presidente 

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

segue:  

 

1 – Campeonato Regional   

 

Ficou retificada as datas do nosso campeonato Regional a ser realizado em nossa 

sede social seguindo o seguinte cronograma :  

 

Canários de cor  

 

. 11/06/19 prazo máximo para inscrição no concurso 

. 15/06/19 entrega de aves  

. 16/06/19 julgamento e retirada de aves  

 

Canários de porte  

 

. 18/06/19 prazo máximo para inscrição no concurso  

. 22/06/2019 entrega de aves  

. 23/06/19 julgamento e retirada de aves  

 

Foram convidados para julgar na etapa cor os juízes Armando Bocchino , Dijón Henrique 

Salomé de Campos , Francisco Manhas Neto e Leonardo A P Monteiro . No segmento Porte foram 

convidados a julgar os juízes Boris Cicuto Dias e Cesar Wenceslau .  
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Serão montadas duas equipes operacionais , sendo compostas de criadores de 

canários de porte para atuarem no concurso de cor , visando maior isenção na parte 

operacional , assim como no segmento de porte atuarão criadores de cor para a parte 

operacional  com o mesmo objetivo de isenção .  

 

O sócio João Eduardo Pelegrini sugeriu a utilização de mesa elevada para 

julgamento de aves de posição , idéia que foi acatada e será posta em prática .  

 

Foi apresentado e aprovado o regulamento do nosso concurso regional 2019 que será 

divulgado em nosso site e em mídias sociais , assim como será afixado no mural de 

recado do nosso clube . 

 

 

2 – Concurso aberto ABCO & 4C  

 

O nosso presidente afirmou que todos os detalhes com premiações , estrutura e juízes já 

foram tomados que no momento o nosso esforço maior será o trabalho de boca a boca para 

acelerar o processo de inscrições .  

 

Será formada uma comissão operacional escolhida pelo Sr presidente que será montada 

após a reunião com a comissão que cuida da parte operacional do aberto . 

 

 

 

3 – Regimento interno  

 

Após ser exaustivamente divulgado em nosso canal de comunicação e com a ajuda de 

nossos associados através de sugestões de alterações e adequações , foi finalizado e 

aprovado nessa reunião , pelos presentes , o nosso regimento interno o qual terá vigência a 

partir dessa data .  

 

 

4 – Carteira de identificação de sócios  

 

 Ficou  definido que será retomada a confecção de carteira para associados visando a 

identificação do sócio como criador e como associado do nosso clube , foram apresentados 

alguns modelos os quais serão confeccionados e personalizados.   
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5 – Apresentação canários de canto  

 

Foram convidados alguns juízes e criadores , afim de apresentarmos o canário Timbrado 

Espanhol e Malinois , porém os convidados não manifestaram interesse em participar do 

evento ficando indefinido o evento , porém a data fica reservada e sob responsabilidade do 

nosso diretor Armando J Paolinetti e Davi Coutinho , sempre apoiados pela nossa diretoria 

.  

 

Foi aberto a reunião para outras sugestões e assuntos diversos , foi citado o incentivo para 

novos sócios ou uma modalidade diferenciada para sócios não participantes de concursos , 

o assunto será analisado e colocado em pauta na próxima reunião de diretoria   . 

 

O presidente encerrou a reunião as  16:30 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 

                             


