ATA DA REUNIÃO DA CUBIVALE

Aos 25 dias do mês de Agosto de 2015, na sede da entidade, realizou-se a reunião, com a
presença dos seguintes sócios, Anderson D. Patricio (Presidente), Jairo dos Reis Lourenço (1º
Tesoureiro), Antonio Lázaro Fernandes Lobo (1º Secretário), Carlos Alberto Vieira Gama
(Conselho Fiscal), Fransuélio de Souto Sousa – Paraíba (Conselheiro Fiscal), Talmo Veloso,
Marcio Conceição de Castilho, Josiel Abias Santos, Moisés de Carvalho, Osmar Alves de Souza,
Luiz Adriano Schuermann, Benedito Cunha, Alex dos Santos, José Antonio dos Santos, Cristiano
Aparecido Almeida, Welington Vieira, Carlos A. Carvalho, João Carlos da Silva e Roberto Busso.
Foram tratados e aprovados os seguintes assuntos:
a) Novo Vice-Presidente: O presidente Anderson, manifestou o desejo de deixar o clube,
porem depois de alguma discussão, foi definido que o Sr. Cristiano Aparecido Almeida,
assumirá a Vice-presidência, com a finalidade de ajudar nas atividades do clube, além de
inteirar-se da situação financeira da entidade;
b) Valor da Inscrição de Pássaro: Ficou decidido que em função das dificuldades financeiras
do clube, uma nova forma de taxa para inscrição de pássaro no torneio, ficando o valor
de R$ 30,00 (Trinta reais) por ficha mais as despesas legais e com veterinários, para
melhor entender segue um anexo um demonstrativo chamado: Custo da Ficha de
Inscrição.
c) GTA para torneios fora: Decidido que a Cubivale não vai pagar mais a taxa de veterinários
para os sócios, que forem pedir a Secretária para preparar o GTA, ou seja o sócio deve
levar o Laudo do Veterinário para poder pedir o GTA.
d) Anuidade: Ficou aprovado o aumento da anuidade para todos, passando para R$ 250,00
por ano, sendo a diferença dividida em vária parcelas, de acordo com o desejo dos
sócios;
e) Novo Estatuto: Foi comentado sobre a necessidade de renovar o presente estatuto, sendo
discorrido sobre a nova proposta, que será apresentada aos sócios e votado no mês de
outubro vindouro.
f) Torcida nas rodas: A título experimental foi decidido que os proprietários dos pássaros
poderão torcer para seus pássaros, desde que não atrapalhem a roda.
g) Site da Cubivale: Devido a dificuldade de atualização o Sr Cristiano, vai fazer contato com
o responsável do site, para melhorar as informações do mesmo
h) Próximo Torneio – 30/08/2015: O sr. Cristiano Aparecido Almeida se prontificou a tomar
conta do próximo torneio, ficando sob sua responsabilidade todas as atividades do
torneio.
i) Próxima Reunião: Combinado que as reuniões serão sempre na última 3ª Feira de cada
mês.

Nada mais havendo a tratar o presidente deu por encerrada a reunião, eu 1º secretário Antonio
Lazaro F. Lobo, redigi a presente, a qual vai assinada por mim e pelo presidente.

Antonio Lázaro F. Lobo
1º Secretário

Anderson D. Patricio
Presidente

