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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CLUBE DE CRIADORES DE 

CANÁRIOS DE COR - realizada no dia 09 de Março de 2019, na sede social da entidade, 

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

 

Aos nove (09) dias do mês de Março de dois mil e dezenove , (09/03/2019), ás 15:00 

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 , Sra Gislaine Dias Barreto Ribas , Armando Paolinetti , José 

Roberto Francisco assim como a presença dos associados Marcelo Hernandez Pontilho , 

Wagner Demetres , Norberto Cusin , André Imparato , Johnny Nunes dos Santos e  

Boris Cicuto Dias. O presidente agradeceu a presença de todos e deu início a reunião 

colocando em pauta os assuntos como segue:  

 

1 – CONCURSO ABERTO ABCO / CCCC 

 

O concurso Aberto ABCO / CCCC fica definido para o dia 10 e 11 de Maio de 2019 

, no clube São Caetano situado a Rua Ceará , 393 São Caetano do Sul – SP . O nosso 

clube  ficou responsável pela parte operacional onde será montada uma frente de 

trabalho encubida disso e coordenada pelo nosso presidente  .  

 

O local já encontra-se reservado , os juízes convidados , um banner divulgando já 

está sendo compartilhado em mídias sociais .  

 

Alguns sócios presentes indagaram sobre a falta de espaço do local e a má 

organização , a área de alojamento de aves será ampliada em relação ao ano anterior 

e posteriormente será discutido a operacionalidade como o nosso parceiro nesse 

aberto , a ABCO .  

 

O nosso presidente declara que além de adquirir experiência em um concurso aberto 

e elevar o prestígio do clube perante a ornitologia brasileira , servirá como base para 

projetos maiores , como foi sugerido por associados um campeonato paulista ou 

paulistano a ter essa idéia amadurecida e trabalhada para os próximos anos .  
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2 – EXPOSIÇÃO DE VENDAS  

 

 A nossa exposição de vendas terá o seu término adiado devido ao cronograma 

aprovado em assembléia  para o dia 20 de Abril de 2019 onde deverão ser retiradas 

todas as aves e o recinto preparado para o nosso próximo evento .   

 

3 – CONCURSO LUÍS DA MATA 

 

O concurso para filhotes com anilha final 1,2 e 3 , conhecido como concurso Luís da Mata 

será realizado em nossa sede sócial no dia 27 de Abril de 2019 . No mesmo dia será 

realizado um concurso interno para Tarins , foi convidado o Juiz Alexandre Assis que 

julgará e orientará os associados criadores . Em breve será divulgado o regulamento para o 

concurso .  

 

 

4 – CONCURSO REGIONAL SEGMENTO COR  

 

 O concurso interno no segmento cor será realizado em nossa sede social no dia 16/06/2019 

, foram convidados a participar os juízes Armando Bocchino , Dijón Henrique Salomé de 

Campos , Francisco Manhas Neto e Leonardo A P Monteiro . O regulamento será 

divulgado posteriormente . 

 

 

5 – CONCURSO REGIONAL SEGMENTO PORTE  

 

O concurso interno no segmento porte será realizado em nossa sede social no dia 

23/06/2019 , foram convidados a participar os juízes Boris Cicuto Dias , Cesar G P 

Wenceslau . O regulamento será divulgado posteriormente .  

 

6 – APRESENTAÇÃO / CONCURSO CANÁRIO DE CANTO  

 

O evento será realizado em nossa sede social no dia 29/06/2019 coordenado pelo nosso 

diretor de Canto o Sr Armando Paolinetti , serão  convidados os juízes Claudio Gonçalves 

e  Eduardo Motta além da presença do aspirante Davi Coutinho . Além de conjuntos 

apresentados pelos associados tentaremos apresentar ao público canários Malinois e 

Timbrados espanhóis . O regulamento será divulgado posteriormente .   
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Foi aberto a reunião para outras sugestões e assuntos diversos , não sendo apresentado nada 

relevante   

 

 

O presidente encerrou a reunião as  17:00 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 S Salgueiro                          Sandro Nunes Gouveia                                               

Presidente CCCC                                  Secretariando 

                             


