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CLUBE DE CRIADORES DE POMBOS CORREIO DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
Ilmo. Sr. Rafael Fernando de Souza Silva – Presidente

OFÍCIO 102/2022 - FCB-BR

O presidente da Federação Columbófila Brasileira - FCB, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, que lhe confere o artigo 37, XII, do Estatuto, por meio do
presente Ofício, informar o quanto segue:

Foi constatado pelo Departamento de Disciplina dessa Entidade, que o
vosso Clube tem permitido o uso de ANILHAS PARALELAS nas competições, o que é vedado
pelo Estatuto Social da Entidade.

Os artigos 5º, 11, Inciso I, e 14 do Estatuto Social da Federação
Columbófila Brasileira, preconiza a constituição das sociedades, os direitos e deveres dos
associados e dos Clubes filiados e a infração do Estatuto com as suas penalidades:

Artigo 5º: A Federação Columbófila Brasileira é constituída das
Federações Estaduais e/ou Distrital e das Sociedades ou Clubes
Columbófilos de todo o País.
Artigo 11: São direitos e deveres dos associados das Sociedades ou
Clubes Columbófilos:
I – ter seus pombos devidamente anilhados com anilhas oficiais,
adquiridas obrigatoriamente junto à Federação Columbófila Brasileira
e

por

ela

reconhecidas,

acompanhadas

de

seus

respectivos

comprovantes de propriedade;
Artigo 14: O associado que infringir as disposições contidas no
presente Estatuto será passível das penalidades a seguir:
a) advertência;
b) censura;
c) multa pecuniária;
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d) suspensão;
e) exclusão dos quadros sociais da entidade.
PROVAS COLHIDAS PELO DEPARTAMENTO DE DISCIPLINA ATRAVÉS
DO PORTAL MILONGA ARGENTINA – PAMPA:
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Desta forma, em atendimento as regras contidas nos artigos retro
elencados do Estatuto Social, devidamente registrado em 23/05/2020, fica Vossa Senhoria, a
partir dessa data, ADVERTIDO de que, em não sendo excluídas ou havendo persistência,

e/ou permissão de uso a qualquer sócio pertencente ao vosso Clube utilizando ANILHAS
não Oficiais

FCB-BR/FCI, ou quaisquer outras que não sejam reconhecidas por essa

Entidade Federativa, Federação Columbófila Internacional – FCI e Associação Ibero
Latina Americana de Columbofilia – AILAC, ser-lhe-á aplicada a pena de exclusão dos

quadros sociais da entidade, nos termos do artigo 14, letra e, do referido Estatuto,
culminando com o

CANCELAMENTO do Oficio

77/2022 - Homologatório e de

Recadastramento, datado de 21/01/2022.
Os documentos e provas material colhidas encontram-se no formato digital
estando-os arquivados em pasta própria.

O presente Ofício servirá como Cópia para comunicar as Entidades
Internacionais – FCI e AILAC, devendo ser encaminhado aos Srs. Presidentes através
de suas respectivas Secretárias.

São José do Rio Preto/SP, 03 de junho de 2022.
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