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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CLUBE DE CRIADORES DE 

CANÁRIOS DE COR – realizada no dia trinta ( 30 ) de Novembro de dois mil e 

dezenove ( 2019)  , na sede social da entidade , localizada na Rua Professora 

Silvia de Melo , 27 – Ipiranga , São Paulo SP .As 14:30 horas , sob a 

presidência 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. Vicente Cerbarti Gouvêa , Sandro Nunes Gouveia , 

Sebastião Rocha Filho , Silas Martins  e a Sra Gislaine Dias Barreto Ribas , 

assim como a presença dos convidados Wagner Demetres , Paulo Nicolino 

Eduardo Zeronhian ,o presidente agradeceu a presença de todos e deu início a 

reunião colocando em pauta os assuntos como segue: 

1 ) Acerto detalhes festa de entrega de prêmios : Ficou definido a data de 07 

de Dezembro de 2019 um churrasco onde será feita a entrega de troféu e 

medalha aos criadores que se destacaram . Será cobrado um valor de           

R$ 35,00 por pessoa adulta que dará direito ao churrasco assim como bebidas 

definidas como chopps e refrigerantes . O horário definido foi a partir das 12:00 

com a entrega de prêmios no intermeio do evento . Ficou definido que juízes e 

acompanhantes não serão cobrados assim como crianças acompanhantes de 

adulto pagante .  O cardápio definido para o churrasco foi contra-filet , Lingüiça 

toscana , carne de frango e kafta assim como acompanhamentos arroz , 

saladas verde , salada de maionese , vinagrete .  

O responsável pelo manuseio da churrasqueira é Wagner ficando assessorado 

pelo Miguel e Sebastião .  

2 ) Discussão ocorrido entre diretores do clube : Foi ocorrido um 

desentendimento entre três diretores do clube . O presidente , juntamente com 

o vice presidente fizeram uma reunião entre as partes e chegaram a um 

consenso comum sem precisarmos tomar atitudes administrativas . Tudo não 

passou de uma divergência de opiniões as quais foram acertadas entre as 

partes não havendo nada a reclamar por nenhum dos envolvidos  
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3 ) Anuidade 2020 e tabela de valores de anilhas : Foi decidido a 

manutenção da tabela vigente de 2019 a qual já foi divulgada em mídias sócias 

e no site do clube  e a qual transcrevo abaixo : 

PAGAMENTO ANTECIPADO  
Para pagamento a vista nos meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020  
 
R$ 240,00 + taxa federativa R$ 70,00  
R$ 220,00 + taxa federativa R$ 70,00  

PAGAMENTO PARCELADO  
Para pagamento em até 03 vezes com cheque pré datado ou no cartão de crédito a ser pago 
até Janeiro de 2020  
 
R$ 270,00 + taxa federativa R$ 70,00   
R$ 240,00 + taxa federativa R$ 70,00  para aposentados 

PAGAMENTO A VISTA  
Para o pagamento a vista segue os seguintes valores  
 
Fevereiro 2020   
R$ 270 + taxa federativa R$ 70,00   
R$ 240,00 + taxa federativa R$ 70,00  para aposentados  
 
Março 2020  
R$ 280,00 + taxa federativa R$ 70,00   
R$ 255,00 + taxa federativa R$ 70,00  para aposentados 

NOVOS ASSOCIADOS  
 
Para novos sócios , independentemente em qual semestre entre  
R$ 220,00 + taxa federativa R$ 70,00   

E a tabela de anéis de alumínio segue abaixo : 

 Até 3,2mm 3,3 a 4,5mm 4,6 a 5,5mm 6,0mm 6,1 a 10mm 11 a 15mm 

JANEIRO R$ 1,25 R$ 1,43 R$ 1,58 R$ 1,76 R$ 2,68 R$ 2,87 

FEVEREIRO R$ 2,05 R$ 2,23 R$ 2,39 R$ 2,58 R$ 3,54 R$ 3,73 

MARÇO  R$ 2,10 R$ 2,29 R$ 2,45 R$ 2,65 R$ 3,65 R$ 3,85 

ABRIL  R$ 2,15 R$ 2,35 R$ 2,51 R$ 2,72  R$ 3,77 R$ 3,97 

MAIO  R$ 2,20 R$ 2,41 R$ 2,58 R$ 2,79 R$ 3,86 R$ 4,10 
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JUNHO R$ 2,25 R$ 2,47 R$ 2,65 R$ 2,86 R$ 4,01 R$ 4,24 

JULHO R$ 2,30 R$ 2,53 R$ 2,71 R$ 2,93 R$ 4,14 R$ 4,38 

AGO A DEZ  R$ 2,35 R$ 2,58 R$ 2,77 R$ 3,01 R$ 4,28 R$ 4,52 

 

Ficou definido que para pedidos de anéis feitos em janeiro de 2020 , o valor 

repassado será exatamente o custo do anel sem o acréscimo , desde que a 

anuidade 2020 esteja quitada .  

4 ) Categorias de associados : A FOB criou a título de incentivo três 

categorias distintas descrimidadas abaixo , todos os associados do clube 

migraram automaticamente para associado PADRÃO  devendo ser solicitado a 

alteração a diretoria caso o associado queira modifica-la . 

Associado INICIANTE: pode ser socio em mais de um clube, mas sempre na categoria de 
iniciante em todos os clubes filiados e terá os incentivos  
conforme já divulgado (desconto de 50% na taxa federativa e crédito de 20 anilhas, podendo 
ser utilizado em qualquer época do ano);  
 
Associado NÃO COMPETIDOR: pode ser sócios em mais de um clube, mas sempre na 

mesma condição de NÃO COMPETIDOR. Este associado terá desconto de 50% na taxa 

federativa e direito de solicitar até 50 anilhas com desconto de 30%. Nesta categoria, os 

associados não poderão participar de qualquer concurso promovido pela FOB, exceto os 

Torneios de Canto Livre;  

Associado PADRÃO é o associado da forma que já é aplicado na FOB  

Todos os nossos associados já estão cadastrados como ASSOCIADO PADRÃO podendo 

usufruir de todos os benefícios  

05 ) Regional 2020 : Ficou definido a data de 07/06/20 o concurso segmento 

cor e 14/06/20 o concurso porte , o Miguel se comprometeu a contactar os 

juizes do segmento cor e o Sandro a contactar os juizes do segmento porte . 

07 ) Expo permanente : após análise dos diretores presente fica mantida a 

exposição permanente de aves a venda em nossa sede . 

08 ) Cronograma final de ano : Decidiu-se por unanimidade que o clube 

fechará apenas na semana entre o natal e o ano novo , funcionando 

normalmente fora desse período . 
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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 , eu 

Sandro Nunes Gouveia lavrei para registro a presente ata , que depois de lida e 

aprovada , vai assinada por mim e pelo presidente  

 

Miguel Samo Salgueiro   Sandro Nunes Gouveia  

Presidente CCCC    Secretariando  

 

 

  

 

 

 


