FEDERAÇÃO COLUMBÓFILA BRASILEIRA
São Paulo/SP, 06 de Setembro de 2019.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Diretoria da Federação Columbófila Brasileira – FCB, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todas as
Federações e seus representantes estaduais, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no município de São José, no
Estado de Santa Catarina, à Rua São Benedito, nº 50, Bairro da Serraria,
CEP 88115-160 – (Hotel Golden), no dia 11/10/2019 (onze de outubro de
dois mil e dezenove) às 17:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos representantes, (primeira convocação); às 18:00 horas, (segunda
convocação), com a presença de qualquer número de representantes
presentes onde será deliberado sobre os seguintes assuntos e ordem do dia:
1. Prestação das contas do exercício de 2018;
2. Apresentação do relatório de viagem à Portugal pelos representantes
brasileiros ao Columbódromo de Mira;
3. Apresentação do relatório dos trabalhos desenvolvidos junto ao
Ministério da Agricultura e Abastecimento para realização de
exportação e importação;
4. Apresentação Carta Convite Derby AILAC – 2020 que será realizado
na Argentina;
5. Revisão do Regulamento do Pombo As Nacional, no item “Número de
Provas na Categoria (A) Velocidade”, de 5 provas para 4 provas;
6. Revisão do Regulamento Nacional de concursos de columbofilia da
Federação Columbófila Brasileira;
7. Apresentação das Candidaturas à Organização do Columbódromo
Nacional 2021;
8. Apresentação do novo fornecedor nacional de Anilhas Oficiais –
FCI/FCB;
9. Solicitação de autorização para aquisição de área para Columbódromo
fixo;
10. Outros assuntos de interesse da Federação Columbófila Brasileira.
* Em havendo nomeação de preposto, deverá ocorrer através de procuração
específica e exclusiva para a participação desta Assembleia Ordinária.
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