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CLUBE BRASILEIRO DO GATO 

REG. 50.715 DE 28/09/1972 DO 4º RTDSP - CNPJ nº 43.580.182/0001-20 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 de Janeiro de 2018 

Em 27 de Janeiro de 2018, às 14h, feito a primeira chamada e não apurado 100% dos associados presentes, aguardou-se a 
segunda chamada, feita às 14h30, sendo assim iniciada a assembleia com os membros presentes, seguindo a pauta 
apresentada na convocação. 
 
1) Aprovação das contas da diretoria executiva e do balanço anual de 2017. 
Foi demonstrado o resumo referente à contabilidade do ano de 2017. A contabilidade completa e detalhada foi submetida e 
aprovada pela comissão fiscal presente.  Apresentação das considerações finais pelo Sr. Américo Rafael Furini – 
representante do conselho fiscal. 
 
2) Programação para o Ano de 2018 
Foi exposto aos presentes, os itens relacionados à programação e planejamento para o ano de 2018. Foram eles: 
2a. 4 shows agendados para 2018, todos no clube Homs. Alguns juízes já confirmados. 
2b. Workshops: 2 planejados, porém ainda sem datas. 
2c. Festa Gato do ano 2018: planejado para acontecer em Dez/2018. 
2d. Assembleia 2018: panejado para acontecer em Jan/2019. 
2f. Documentário sobre a história do CBG, produzido pelo grupo Quatro Patas: lançamento nos próximos meses. 
 
3) Assuntos diversos 
3a - Catsys: Prazos reduzidos, CatCare, CatShow, CatLab 
3b - Pedigrees Abrafel, Sobraci, outros: esclarecimentos 
3c - Novo cargo do Sr. Nívio: Show Manager (e Diretor Genealógico) 
3d - Novo chefe de Stewards: Sra. Greice Lessio 
3e - Visita monitorada nas expos 

Participação e colaboração dos expositores 
Apresentação do novo parceiro: VetNil e da responsabilidade da inspeção veterinária nas exposições.  

3f - Inscrição de gatos em exposições: 
Esclarecimento da regra 3.1 FIFé Show Rules, referente á inscrição de gatos em shows 

3g – apresentação pela comissão disciplinar, sobre duvidas pertinente a exposição e outros tópicos indisciplinares, como 
vacinas, saídas antecipadas da exposição. Foi exposto o caso sobre paternidade e tentativa de ludibriar o Clube, agindo de 
má fé. Foi feito a votação sobre o caso, e decidido, por unanimidade, pelo que segue: a associada se encontra suspensa por 
60 dias a partir da data desta assembleia, período que poderá apresentar o exame de DNA de paternidade para 
comprovação e regularização. O não cumprimento resulta na exclusão do quadro de associados por tempo indeterminado, 
até que a mesma regularize a situação. 
3h –Sr. David de Souza sugere a abertura das vagas remanescentes em workshops para não associados. Por unanimidade foi 
aprovado. 
 
Não havendo mais assuntos a ser abordados, encerra-se a assembleia às 17h 42m. 
 
São Paulo, 27 de Janeiro de 2018.  
 
Firmam a presente ata:  
 
 
 
 

____________________________ 
Gerson Alves Pereira 
Presidente da assembleia 

____________________________ 
Greice Kelly Lessio 
Secretária da assembleia 

____________________________ 
Tatiana Rascov Fabichak 
Tesoureira

 


