Ata da Assembleia geral extraordinária - ABBC dia 20 de agosto de 2016
Aos 20 dias do mês de agosto de 2016, em caráter de segunda chamada as 20:00h o presidente da ABBC Josuel Célio
Gomes declara aberta a AGE com os assuntos previamente informados dentro do prazo. O presidente sugere que ele
mesmo presida a mesa e Heder Melo como secretário.
Então se iniciou os assuntos da pauta. Referente aos registros da ISDS a diretoria executiva auxiliada por Rogerio
Figueiredo irá ajudar os associados que tem pedigrees ISDS pendentes e simultaneamente buscar junto a ISDS um
caminho para registro direto. Referente as alterações de prazos e condições para associar-se a ABBC, ficou permitida
a associação a ABBC em qualquer tempo sem alteração do valor de R$ 50,00, porem, o associado que exceder o
prazo de 30 de abril, não terá direito a voto no ano vigente, bem como, serão excluídos todos os pontos no CNA caso
os tenha. (aprovado por unanimidade). A partir de 1 de maio de 2017 ao informarem as listas dos conjuntos
competidores, para o repasse para a ABBC dos R$15,00 por inscrição a regional deverá repassar R$ 40,00 para a
ABBC por qualquer conjunto não sócio, para que este não seja subtraído da planilha e reduza os pontos coletivos do
CNA da etapa(s) em questão. Todos os conjuntos não sócios só terão seus pontos de CNA computados a partir da sua
inclusão na regional e ABBC. (aprovado por unanimidade). Referente ao campeonato brasileiro 2016, todos os
classificados devem pagar as inscrições de 1 a 10 de outubro e os reservas de 11 a 15 de outubro e repasse na lista
inicial de 16 a 17 de outubro (aprovado por unanimidade). Referente ao regulamento e as grades, passam a ter
upgrade obrigatório de categoria apenas 50% dos finalistas do BR. (aprovado por unanimidade). Será incluso no CNA
os pontos de provas abertas de duplo levante. (aprovado por unanimidade). Os pontos de participação passam a ser
contados por 0,5 pontos. (aprovado por unanimidade). Será criado uma planilha padrão para preenchimento e envio
dos dados das provas para o responsável pelo CNA. (aprovado por unanimidade). A assembleia autoriza por
unanimidade a autonomia do tesoureiro em movimentar todo financeiro sem a necessidade da assinatura conjunta
do presidente, substituindo no estatuto: “Ao tesoureiro: compete-lhe promover a cobrança de tudo o que seja
devido à ABBC, assim como a liquidação das despesas e a elaboração do Livro de Contas e de Livro Caixa e,
eventualmente, representar a ABBC, por delegação expressa do seu Presidente.” Por: Ao Tesoureiro: compete-lhe
promover a cobrança de tudo o que seja devido à ABBC, assim como a liquidação das despesas e a elaboração do
Livro de Contas e de Livro Caixa e, representar a ABBC nas mesmas questões sem autorização firmada do
Presidente.”. Referente a classificatória para o campeonato mundial, as inscrições serão realizadas até o dia 21 de
outubro de 2016, as vagas serão destinadas ao condutor e qualquer sócio em dia com a ABBC, com um cão inscrito
no CNA poderá se inscrever. Todos aprovados por unanimidade. Após a mesa entrou no assunto sobre a explanação
sobre o processo em andamento do Pedigree ABBC. Tramites em andamento e linhas gerais sobre testes de trabalho
e protocolos formais.
Em observância a ser esta a primeira AGE da ABBC, todas as pautas deliberaram sobre os casos em andamento e
reiteradamente trabalhados, bem como, teve efetivo foco na informação e esclarecimentos sobre a situação da
ABBC para os seus associados.
Presentes: Josuel Célio Gomes, Heder C. R. de Melo, Tárcio Michelon, Diego Shaf, Milton Grimm, Dalton Lessa,
Edvaldo Sergio da Ressurreição, Daniel Baumgartner, Mayara Hernandes, Guilherme F. Melo, Afonso Silva, João
Américo Domingues Gomes, Ari Esperança, Rogger Villa, Juliana Lisboa, Rogério Figueiredo, Charles Ribeiro e Pedro
Lotufo.

