FEDERAÇÃO COLUMBÓFILA BRASILEIRA
São Paulo/SP, 28 de fevereiro de 2020.

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 Divinópolis, no Estado de Minas Gerais,
Columbródomo Haras Divinópolis, Avenida Airton Sena, nº 790 - Dona Quita,
Divinópolis - MG, CEP 35500-765, no dia 22/05/2020 (vinte e dois de maio de dois
mil e vinte), às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
representantes, (primeira convocação); às 17:30 horas, (segunda convocação), com
a presença de qualquer número de representantes presentes onde será deliberado
sobre os seguintes assuntos e ordem do dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prestação das contas do exercício de 2020;
Continuidade das compras das anilhas fabricadas no Brasil;
Revisão do preço de vendas das anilhas, tendo em vista o orçamento anual;
Aprovação de verba para despesas de representação;
Aprovação do local de construção do Centro Columbófilo;
Aprovação do procedimento de comprovação do embarque dos pombos
informados ao gestor do Campeonato Pombo Às Nacional;
7. Apresentação dos Relatórios de viagens à Formiga/MG e Divinópolis/MG;
8. Criação de 02 (dois) Centros de Quarentena
9. Apresentação das Candidaturas à Organização do Columbódromo Nacional
2021;
10. Apresentação das Candidaturas à Organização do Columbódromo
Internacional – Federação Columbofila Internacional – FCI e Associação
Ibero Latino Americano de Columbofilia - A.I.L.A.C., para o ano de 2024;
11. Outros assuntos de interesse da Federação Columbófila Brasileira;
* Em havendo nomeação de preposto, esta deverá ocorrer através de Procuração
com fim específico e deverá estar com firma reconhecida para a participação desta
Assembleia Ordinária.
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