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ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA 
Clube Brasileiro do Gato 
22 de Fevereiro de 2015 

 
Roteiro e aprovações 

 

1)  Aprovação das contas da diretoria executiva e do balanço anual de 2014.  
Foi apresentado aos membros presentes do Conselho fiscal as contas referentes ao ano de 2014 e as 
mesmas foram aprovadas. 
 

PATRIMÔNIO ATUAL 
- Gaiolas - disponíveis para venda (aprovado em 2014) 
- 100 mesas grandes 
- 10 mesas médias 
- 10 mesas bistrôs 
- 3 impressoras - matricial e 2 jato (1 jato sem conserto) 
- 2 computadores (1 de uso apenas na expo - desatualizado) 
- 1 leitora microchip 
- 1 carrinho com 3 caixas coloridas 
- 1 carrinho grande com uma caixa branca com tampa 
- Materiais diversos (grampeadores, furador, guilhotina, etc) 

 

Para 2015: 
- Todas as expos terão, no mínimo, 5 juízes 
- Novos parceiros (administração = Tatiana Fabichak) 
- Valor da inscrição / reajuste 

Sugestão aprovada por unanimidade > R$120 | Bonificar todos R$60 | Catálogo R$60                        
Associado CBG não paga catálogo 

- Valores dos serviços: serão reajustados de acordo com o reajuste imposto pela FFB (se houver) = aprovada por 
unanimidade 

- Multa administrativa para reemissão de boleto: R$10,00 + juros e mora = aprovada por unanimidade 
- Multa Serviços incompletos e/ou com informações inconsistentes: R$10,00 = aprovada por unanimidade o envio 
de comunicado antecipado sobre este assunto e cobrança a partir de Julho de 2015. 

 

2)   Programação para o ano de 2015 
  
Exposições 
 
O presidente Gerson Alves comentou sobre: 
- juízes já confirmados para as exposições de 2015 
- explicou como e porque foi tomada a decisão de permanecermos no Club Homs até o final de 2015 e como foi a 
negociação dos valores 
- comentou sobre a quantidade de inscrições por expositor 
- comentou sobre a quantidade total de gatos por exposição e sobre a nova regra FIFé para julgamento com aluno juiz 
(45 gatos) 
- comentou sobre a antecipação das datas de abertura para inscrições e cobrança das mesmas 
- foi levada a votação e, por unanimidade foi decidido que quem não pagar as inscrições até a data do vencimento 
do boleto, não terá a inscrição garantida 
- fez uma comparação entre o valor arrecadado com as inscrições e o custo de uma exposição, ressaltando a 
importância dos patrocinadores e respeito a eles 
- comentou sobre o horário de chegada dos expositores no evento – (não será permitida a entrada antes do horário 
/ permanecer na fila da inspeção veterinária) 
- comentou sobre a importância da inspeção veterinária (segurança para o  gato de cada um) 
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- comentou sobre a saída antecipada (segurança não permitirá a saída antes das 18:30) – Advertência: foi aprovado 
pela maioria que será dada advertência com suspensão para o próximo final de semana de exposição CBG, ou seja, 
se o expositor deixar o evento juntamente com os gatos, antes das 18:30, suas inscrições não serão aceitas para o 
próximo evento. 
- comentou sobre a venda de gatos (proibido a venda e exposição de plaquinha de venda nos eventos do CBG) 
- comentou sobre o crescimento e visibilidade do CBG, e as dificuldades com público. 
- comentou sobre a alta qualidade dos eventos e a procura de formação de juízes Europeus para a categoria I 
- foi decidido que, no ring, só será permitida a presença dos juízes, stewards e membros da diretoria, e expositor(es) 
do(s) gato(s) do grupo que está em julgamento. Deverão estar identificados com o crachá.  Os demais deverão 
permanecer juntamente com o público, fora do palco/setor. 
  
Mostras - comentado 
As mostras são solicitadas pelo patrocinador para divulgação de imagem. 
A programação para 2015 é de 3 mostras com datas a definir 
Responsável pela organização das mostras – Luis Credie 
- objetivo 
- diversidade de raças 
- raças exóticas 
- prioridade em criador de mais de uma raça por questão de logística 
- compromisso na mostra deve ser honrado: a impossibilidade de participar deve ser informada a tempo de 
substituição. 
  
Work Shops - comentado 
Eventos importantes não só para novatos, mas para todos. 
Recebemos, com certa frequência, duvidas de genética básica de criadores experientes. 
Mapas com inconsistência genética. 
Homologações com inconsistências genéticas. 
Esclarecimentos gerais sobre manejo: nutrição, saúde, bem estar. 
Aprendizagem de padrões de raças e de como apresentar em uma exposição. 
PKD, HCM, Fungos, PIF 
  
Promoção World Show - comentado 
Dias 24 e 25 de outubro de 2015, em Malmo-Suécia. 
Premier premiará o melhor gato dentre as 3 primeiras exposições, conforme regra a ser apresentada no dia da 
primeira exposição, anexa ao catálogo e publicada no site. 
  
Confraternizações 
Gato do Ano – 2015 – Data a definir 
Outros eventos, podemos organizar! 
Participação Social! 
  

3)   Ranking CBG Gato do Ano 2015;  
Ranking 2015 – aprovado por unanimidade manter as mesmas regras de 2014, porém eliminar as premiações / 
ranking de Criador do Ano e Expositor do Ano. 
 PREMIAÇÃO GATO DO ANO: Foi aprovado a premiação com troféu do 1º ao 3º lugar, personalizado com a 
colocação, categoria e classe. Os premiados do 4º ao 10º lugar terão a opção de comprar seu troféu. Do contrário, 
receberão apenas o certificado. 
 

4) Assuntos diversos.  
Regularização do CBG: apresentação da situação pelo Dr. Luis Credie, advogado – processo em andamento 
Ética na criação e venda (venda em pet shop e em sites de venda aberta – Mercado Livre, OLX, Que Barato, etc) – foi 
decidido que será feita uma ação educativa, informativa e de divulgação sobre o assunto. 
 


