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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 11 de Fevereiro de 2017 
 
Em 11 de Fevereiro de 2017, 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 2016. 
Foi demonstrado o resumo referente à contabilidade do ano de 2017. A contabilidade completa e detalhada foi 
submetida e aprovada pela comissão fiscal presente. 
 
2)  Programação para o Ano de 2017 
Foi explicado aos presentes, os itens relacionados a programação e planejamento para o ano de 2017. Foram eles: 
- 4 shows agendados – 2 shows confirmados até esta data 
- 2 workshops 
- Mostras PremieR 
- Visita à fabrica 
- Sistema on line – Serviços e Expos 
- Gato do ano – 2017 
- Assembleia 2018 – Jan/2018 
 
3) Votação para alteração do Artigo 20 do estatuto atual, relacionado ao meio de convocação de assembleias e 
reuniões 
Art. 20 - As convocações da Assembleia serão feitas através de publicação, em jornal diário de grande circulação na 
Cidade sede da associação, com antecedência mínima de dez dias corridos. 
A maioria dos presentes votou pela mudança do artigo para: 
Art. 20 - As convocações da Assembleia serão feitas por meio eletrônico oficial do clube (e-Mail), sempre com 
antecedência mínima de dez dias corridos. 
 
4) Assuntos diversos.  
Foi explicado aos presentes, os itens relacionados aos assuntos diversos. Foram eles: 
- Livro CBG + Inbook: apresentação do projeto pelo Sr. Claudio Schleder, da empresa Inbook 
- Documentário sobre a história do CBG, produzido pelo grupo Quatro Patas 
- Meio oficial de comunicação com o CBG: somente por e-Mails do clube 
- Novo sistema CBG + coquetel de lançamento, apresentado pelo Sr. David Lister Souza. 
- Curso para Stewards 
 
Encerrada a assembleia as 17h35m. 
 
São Paulo, 11 de Fevereiro de 2017. 
 
Firmam a presente ata: 
 

 
 
 

____________________________ 
Gerson Alves Pereira 

Presidente 
 
 

____________________________ 
Ângela Martins Fernandes Stoicov 

Secretária 
 
 

____________________________ 
Tatiana Rascov Fabichak 

Tesoureira 

*** 


