
 

 1 

 

 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CLUBE DE CRIADORES DE CANÁRIOS 

DE COR - realizada no dia 07 de Setembro de 2019, na sede social da entidade, localizada 

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

 

Aos 07 (sete) dias do mês de Setembro  de dois mil e dezenove  , (07/09/2019), ás 14:30 

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. João Pellegrini , Marcelo Santos 

de Miranda , Davi Coutinho , Vicente Cerbarti Gouvêa , Sandro Nunes Gouveia ,Sebastião 

Rocha Filho ,  Silas Martins ,José Roberto Francisco , Norberto Cusin ,Wagner Demetres e 

a  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 – PREMIAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO   

 

Como de costume , faremos a confraternização de fim de ano onde serão entregue as 

premiações aos criadores pelo seus resultados nos concursos internos do nosso 

clube.  

 

A data ficou de ser definida posteriormente , porém ficou definido que a entrega será 

feita em nossa sede social e para isso será criada uma comissão que terá a missão de 

organizar o evento .  

 

O nosso presidente ressaltou o excesso de premiação sem a real necessidade e ficou 

estipulado que serão premiados com troféu o campeão de porte e o de cor do 

concurso Luis da Mata , troféu de campeão de série sendo apenas 01 por criador 

mencionando em placa as séries conquistadas , ainda ganhará troféu o campeão geral 

por pontos e por eficiência sendo apenas 01 trofeu por criador e cvaso ele acumule 

dois prêmios se fará mensão na placa de um único troféu . Serão recompensandos 

por medalhas os criadores com canários campeões sendo apenas 01 medalha por 

criador se fazendo menção da quantidade de canários campeões que o mesmo 

conquistou , por ultimo será ofertado uma medalha ao criador revelação sendo 

definido por votação entre os diretores . 
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2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

O Sr presidente apresentou a prestação de contas do aberto que gerou um lucro 

líquido de 2700,00 mais alimentos doados pelos patrocinadores que foi dividido entre 

a ABCO e o CCCC e os quais já foi comercializado em nossa loja revertendo mais 

receita a ser integrado ao patrimomio financeiro do clube .  

 

Foram feitas três rifas , a primeira de um casal de tarim adquirido do Criador 

Sandro Gouveia onde foi levantado R$ 1.000,00 gerando um lucro líquido de R$ 

600,00  , um conjunto de gaiolas com suporte foi rifado onde foi arrecadado R$ 700,00 

líquido e por último o Criador Sebastião Rocha doou um casal de tarim para 

rifarmos , que gerou um lucro líquido de R$ 1.000,00 para o clube .a nossa conta 

corrente tem um saldo positivo de R$ 22.000,00 sendo que em breve teremos que 

efetuar o pagamento dos canários vendidos na nossa exposição de vendas , mas 

lembrando que sobre o pagamento se reterá os 10% de comissão sendo incorporado 

ao patrimônio financeiro do clube .  

 

3 ) ESPAÇO GOURMET  

 

Está em fase de acabamento o nosso novo espaço gourmet  onde foi adquirido uma 

churrasqueira de alvenaria no valor de R$ 2500,00 , foi feito bancadas e pia no valor 

total de R$ 3000,00 .  

 

Através de doações foi adquirido um fogão que será integrado ao patrimônio do 

clube. 

 

Estamos realizando almoços coletivos aos sábados onde todos os participantes trazem 

os alimentos contribuindo para a realização do almoço .É cobrado uma taxa de R$ 

15,00 por pessoa e esse valor é integrado ao caixa do clube .  

 

4 ) ESTRUTURA PARA CONCURSOS  

 

O nosso regional foi realizado com sucesso , porém notou-se a deficiência de gaiolas 

no segmento cor , nosso presidente fez uma compra programada de 150 gaiolas de 

exposição para canários de cor e ficou decidido a reforma das gaiolas existente 

visando a ampliação de vagas para o segmento cor no nosso regional .  

 

A loja será transferida de local , abrindo mais espaço para gaiolas em nosso concurso 

e melhor aproveitando o nosso espaço físico .  
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5 ) EXPOSIÇÃO DE VENDAS  

 

A nosso exposição de venda vem mostrando excelentes resultados de vendas , fizemos 

divulgação em mídias sociais e foram programados 03 anuncios no Jornal Ipiranga 

News e Jabaquara News o que gerou um bom fluxo de pessoas , aumento no 

faturamento de nossa loja assim como o ingresso de alguns novos sócios .  

 

Ficou definido que teremos uma feira de vendas permanente em nosso clube com uma 

estrutura para 150 aves.  

 

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

relevante   

 

 

O presidente encerrou a reunião as  16:00 , 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  


