
Ata Assembléia Geral Ordinária de 16 de Fevereiro de 2013 
Clube Brasileiro do Gato 

 
- Início: 14:30 

1) O presidente da assembleia apresenta a publicação da convocação da assembleia no 

jornal “diário de notícias” em 18/01/2013 e abre a assembleia, conforme pauta. 

2) Aprovação de contas: São apresentadas o balanço fiscal de 2012, mostrando as 

entradas, saídas, bem como o saldo em 31/12/2012, no valor de r$2.447,89.  As 

contas detalhadas foram apresentadas ao conselho fiscal formado por Patrícia Akemi, Élica 

dos Santos e Simone Villanova, sendo aprovadas pelos membros presentes do conselho 

fiscal. 

3) O valor de boletos não pagos em 2012 foi de 3.659,00. Questionamos aos associados o 

que fazer de agora em diante aos devedores. A decisão da maioria foi de: 

a- protestar boletos referentes à anúncios e compras de produtos após 7 dias do 

vencimento. 

b- não enviar para a federação os serviços cobrados e não pagos. Após o pagamento, o 

prazo total para execução dos documentos é de 60 dias, desde que a documentação esteja 

toda em ordem. 

c- protestar após 7 dias do vencimento boletos de serviços entregues e não pagos. 

d- devedores não poderão mais solicitar serviços e produtos do clube até que quite seus 

débitos. 

4) O presidente da assembleia apresenta os valores referentes á saídas. 

5) O presidente da assembleia apresenta os benefícios gerados aos associados durante o 

ano de 2012. 

6) O presidente da assembleia apresenta o planejamento e agenda de atividades para 2012 

(shows, work shops, mostras, visita à fábrica da PremieR, festa de premiação, novo 

logotipo, compra das mesas e de computador, sistema on line para o clube, papelaria, e a 

assembleia de 2014). Todos os presentes aprovaram. 

7) Apresentado as propostas para o Ranking CBG 2013 aos presentes. Após debates, foi 

aprovado a regra e pontuação válida em 2012, com as seguintes modificações: 

a- participarão do ranking CBG  somente os associados do CBG . 

b- em caso de empate no BIS e BOB, havendo no show, juiz habilitado na categoria, que 

não votou nos empatados, este irá votar novamente elegendo um entre os empatados. 

Caso o show não tenha esta condição, o desempate acontecerá por sorteio. 

c- para a pontuação, no caso de empate,  foram apresentadas 3 propostas sendo a proposta 

3 a aprovada pela maioria ( 12 votos x 0 votos x 13 votos) 



Proposta 3: O gato Best in Show e Best of the Best ganha os pontos de acordo com o 

ranking de 2012 (50 e 20 respectivamente). O(s) outro(s) gato(s) que empataram 

recebem metade da pontuação do prêmio (25 e 10 respectivamente). A pontuação de 

empate será outorgada apenas em caso de sorteio, ou seja, em caso de não haver uma 

situação em que um juiz habilitado possa desempatar. Para a realização do sistema 

aprovado, a Diretoria solicitou apoio de associados por tratar-se de sistema que demanda 

maior recurso humano, desta forma apresentara-se para apoio, na primeira exposição de 

2013, no Sábado, a associada Mônica Sanches, no Domingo será feita pela associada 

Simone Villanova. Nas outras 3 exposições do ano de 2013 a contagem e conferência dos 

empates  será feita pela associada Alessandra Lui Moretti. 

d-  os gatos castrados serão separados por sexo (macho e fêmea) no ranking, ou seja, 

haverá ranking para Macho castrado e ranking para Fêmea castrada. 

e- um quadro de destaque será exibido no site do CBG com os primeiros colocados por 

categoria, apresentando os melhores gatos de cada categoria, podendo este ser o macho, 

castrado ou não, a fêmea, castrada ou não ou o filhote de 3 a 10 meses. 

f- o prêmio principal “Gato do Ano” será dado ao gato que mais acumular pontos durante o 

ano em qualquer classe, podendo este ser o macho, castrado ou não, a fêmea, castrada ou 

não ou o filhote de 3 a 10 meses, lembrando que para esta premiação  o gato que iniciou o 

campeonato como filhote e finalizou como adulto, terá os pontos somados. 

g- ranking de melhores gatis do ano será extinto. 

h- será premiado o “Expositor do Ano” que será apurado através da soma dos pontos de 

todos os gatos apresentados por um único expositor durante a temporada e de 

propriedade deste e que seja associado ao CBG. O ranking será separado por raças e será 

premiado o melhor EXPOSITOR de uma raça dentro de cada categoria. Sendo assim, 

teremos 5 expositores premiados: um para expositor de uma raça da categoria 1, um para 

expositor de uma raça da categoria 2, um para expositor de uma raça da categoria 3, um 

para expositor de uma raça da a categoria 4 e um para expositor de domésticos, conforme 

classificação da FIFe. 

i- será estabelecido o ranking “Criador do Ano”. Este prêmio será concedido aos criadores 

que acumularem mais pontos com gatos expostos, de uma mesma raça, com o nome de seu 

gatil FFB, e que seja associado do CBG. O ranking será separado por raças e o melhor 

CRIADOR de uma raça dentro de cada categoria será premiado. Sendo assim, teremos 4 

criadores premiados: um para criador de uma raça da categoria 1, um para criador de uma 

raça da categoria 2, um para criador de uma raça da categoria 3, um para criador de uma 

raça da a categoria 4. 

8 - O presidente da assembleia apresentou os assuntos gerais onde o primeiro ponto foi a 

apresentação de taxas e tarifas de serviços do Clube que serão aplicados a partir de 

30/04/2013. 

São elas: 

 



Referente Valor Associado CBG Não Associado 
Anuidade (ANU) 180,00 X 
Taxa de Associação (TXA) 100,00 X 
Registro de Gatil (RGA) 200,00 X 
Pedigree (LO) 30,00 X 
Homologação Nacional (HON) 50,00 100,00 
Homologação Internacional (HOI) 80,00 160,00 
Homologação de Título (HOT) 30,00 60,00 
Transferência de Propriedade (TRA) 30,00 60,00 
2ª Via (de qualquer documento) 30,00 60,00 
Inscrição Exposição 35,00 (e p/associados FIFe) 70,00 
Catálogo Exposição gratuito 50,00 

 

9 – Ainda dentro dos assuntos gerais, o presidente da assembleia reforça a publicação do 

regimento interno no site do clube, solicitando que seja divulgado a todos os membros. 

10 – Às 18:30, agradecendo a presença e participação de todos o  presidente da assembleia 

encerra a mesma. 

 

 


