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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 26 de Janeiro de 2019 
 
Em 26 de Janeiro de 2019, 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 2018. 
Foi demonstrado pela tesoureira, o resumo referente à contabilidade do ano de 2018. A contabilidade completa e 
detalhada foi submetida e aprovada pela comissão fiscal presente.  
 
2) Programação para o Ano de 2019 
Foi exposto aos presentes, os itens relacionados à programação e planejamento para o ano de 2019. Foram eles: 
2a. 4 shows (2 certificados cada) agendados para 2019. 
2b. Workshops e seminários, com datas, locais e temas a definir  
2c. Lançamento do sistema CatCare, novo aplicativo do CatSys: data de lançamento à definir 
2d. Festa Gato do ano 2019: planejado para acontecer em Dez/2019. 
2e. Assembleia 2019: panejado para acontecer em Jan/2020. 
 
3) Assuntos diversos 
 
3a – Ranking Gato do Ano CBG: Pontuações e premiações 
 
Duas propostas para reajuste de pontuação foram apresentadas, e por unanimidade, a seguinte proposta foi escolhida. 
Além disso, foram ajustadas as regras de premiações. Segue abaixo: 
 
Ranking CBG - Regras e Pontuações (a partir de 2019) 
 
Apenas gatos de proprietários associados ao CBG constarão no ranking CBG - Gato do Ano. Os pontos serão somados a 
partir da data de associação, caso esta seja feita durante o ano vigente da temporada. 
Pontuação aprovada por unanimidade: 
 
EX 1 (Somente filhotes) 25 pontos  EX 1 (Somente filhotes) 20 pontos 
CAC / CAP 25 pontos  CAC / CAP 20 pontos 
CACIB / CAPIB 30 pontos  CACIB / CAPIB 25 pontos 
CAGCIB / CAGPIB 35 pontos  CAGCIB / CAGPIB 30 pontos 
CACS / CAPS 40 pontos  CACS / CAPS 35 pontos 
HP 45 pontos  HP 35 pontos 
MELHOR DA VARIEDADE BIV 30 pontos  MELHOR DA VARIEDADE – BIV 20 pontos 
NOMINAÇÃO NOM 50 pontos  NOMINAÇÃO - NOM 40 pontos 
BEST IN SHOW - BIS 50 pontos Em caso de empate no Best in Show e não havendo um juiz para realizar o desempate, 
será realizado sorteio.  BEST IN SHOW - BIS 60 pontos Em caso de empate no Best in Show e não havendo um juiz para 
realizar o desempate, será realizado sorteio 
BEST OF THE BEST - BOB 20 pontos Em caso de empate no Best of the Best e não havendo um juiz para realizar o 
desempate, será realizado sorteio.  BEST OF THE BEST - BOB 10 pontos Em caso de empate no Best of the Best e não 
havendo um juiz para realizar o desempate, será realizado sorteio. 
BEST OVER ALL - BOA 30 pontos  BEST OVER ALL - BOA 20 pontos 
 
A premiação “Gato do Ano” será concedida aos gatos que ocuparem da primeira à décima colocação no ranking anual, 
por categoria e classe conforme relacionado abaixo, utilizando-se a tabela de pontos apresentada:  
Macho – 10 primeiros colocados das categorias 1, 2, 3 e 4  
Fêmea – 10 primeiros colocados das categorias 1, 2, 3 e 4  
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Macho Castrado – 10 primeiros colocados das categorias 1, 2, 3 e 4  
Fêmea Castrada – 10 primeiros colocados das categorias 1, 2, 3 e 4  
Filhotes de 4 à 10 meses – 10 primeiros colocados das categorias 1, 2, 3 e 4  
Domésticos – 5 primeiros colocados  
 
- Premiados da 1ª a 3ª colocação: receberão um troféu personalizado com a colocação, categoria e classe 
- Premiados do 4º ao 10º lugar: receberão o certificado personalizado 
 
A PREMIAÇÃO (TROFÉU E/OU CERTIFICADO) SERÁ PRODUZIDA E ENTREGUE APENAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS GATOS 
QUE CONFIRMAREM PREVIAMENTE PRESENÇA NA FESTA DE PREMIAÇÃO. 
 
O Ranking Gato do Ano é uma competição reservada somente aos gatos pertencentes aos associados do CBG. Pontos 
adquiridos em exposições por não associados, não serão contados ou somados.  
 
Um quadro de destaque será exibido no site, junto com o ranking, com os primeiros colocados de cada categoria. Para 
o quadro de destaque, serão somados os pontos dos gatos acumulados como adulto e filhote. Este quadro indicará os 
melhores gatos de cada categoria, podendo este ser o macho castrado ou não castrado, a fêmea castrada ou não 
castrada ou o filhote de 4 a 10 meses.  
 
O CBG concederá, ainda, uma premiação especial ,“Gato do Ano”, ao melhor filhote de 4 a 10 meses, melhor gato neutro 
(macho ou fêmea) e melhor gato adulto (macho ou fêmea), entre todas as categorias, computando os pontos adquiridos 
dentro de suas classes, utilizando-se a tabela de pontos apresentada. PARA ESTE RANKING, NÃO SERÃO COMPUTADOS 
OS PONTOS DE BIV (Melhor da variedade). 
 
Pontos adquiridos irregularmente serão excluídos do ranking.  
 
3b – Enfoque na direção genealógica e visita monitorada. O diretor destas atividades, Nívio dos Santos, discorreu sobre 
estas atividades e esclareceu dúvidas. 
 
3c - O associado Marcelo Camerin, organizador e coordenador dos Workshops e Seminários programados para 2019, 
expos temas importantes que poderão ser discutidos nestes eventos. 
 
3d – A comissão disciplinar avaliará publicações relacionadas ao CBG feitas por associados e/ou expositores em mídias 
sociais ou outras, e as devidas providências serão tomadas. 
 
3e – Foram feitos esclarecimento sobre a Regra FIFe 3.6 do Breeding & Registration Rules, relacionada à saúde dos gatos 
destinados à procriação. 
 
3f – A chefe de Steward Greice Kelly Lessio discorreu sobre o programa de Steward para 2019. 
 
3g – Reajustes nos valores de serviços em 2019 serão feitos caso a FFB – Federação Felina Brasileira o faça. 
 
Encerrada a assembleia as 17h30m. 
 

São Paulo, 26 de Janeiro de 2019. 
 

Firmam a presente ata:  
 
 
____________________________ 

Gerson Alves Pereira 
Presidente da assembleia 

____________________________ 
Ângela M F Stoicov 

Secretária da assembleia 

____________________________ 
Tatiana Rascov Fabichak 

Tesoureira
  


