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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

O Clube Brasileiro de Pastor Alemão, com sede à Rua Benedicto Rezende de Souza nº
640, Jardim Mariana II, São José dos Campos/SP, CEP 12.226-888, inscrito no CNPJ nº
08.697.525/0001-30, por seu presidente e, em conformidade com o Arts. 13 e 14 dos
Estatutos, convoca todos os seus associados para Assembléia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 23 de junho de 2018, na cidade de Paulinia – SP, local da
SIEGERSCHAU DO BRASIL 2018, quando a sede do CBPA será transferida
temporariamente neste dia para o endereço sito à Rua Geraldo Balloni, 110, Jardim
América, Paulinia– SP, em primeira convocação às 17:00hs, com cinquenta por cento
mais um dos associados e, em segund,a convocação às 18:00hs, com qualquer número de
associados, onde estarão em pauta para deliberação e votação, além dos já previstos no
Estatuto, os seguintes assuntos:
1. Exame e votação das contas da atual diretoria;
2. Alteração do Estatuto do Art. 6º §1º de
“§ 1º Dentre as atividades descritas na alínea “j” deste Artigo, o CBPA obrigatoriamente
realizará, anualmente, no mês de junho, no Estado de São Paulo, a “Exposição Principal
da Criação Brasileira” (Sieger), com competição de Grupo de Progênie e Grupo de Canil;
também anualmente realizará o Campeonato Brasileiro de Adestramento, e os
Campeonatos Regionais (Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte-nordeste); promoverá também
o Ranking Nacional e os Rankings Regionais, em conformidade com regulamentos
específicos; e também realizará, anualmente, o Campeonato Brasileiro de Criação, como
evento itinerante, a cada ano delegado a um Núcleo em qualquer estado da federação,
obrigatoriamente julgado por juízes do Quadro do CBPA, escolhidos pelo Núcleo
promotor do evento;”
Passando a ter a seguinte redação:
“Art. 6º § 1º Dentre as atividades descritas na alínea “j” deste Artigo, o CBPA
preferencialmente realizará, anualmente, no mês de junho, no Estado de São Paulo, a
“Exposição Principal da Criação Brasileira” (Sieger), com competição de Grupo de
Progênie e Grupo de Canil; também anualmente realizará o Campeonato Brasileiro de
Adestramento, e os Campeonatos Regionais (Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte-nordeste);
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promoverá também o Ranking Nacional e os Rankings Regionais, em conformidade com
regulamentos específicos; assim como realizará, anualmente, o Campeonato Brasileiro de
Criação, como evento itinerante, a cada ano delegado a um Núcleo em qualquer estado da
federação, obrigatoriamente julgado por juízes do Quadro do CBPA, escolhidos pelo
Núcleo promotor do evento;
a) Não havendo, núcleos do Estado de São Paulo, interessados em organizar a
Siegerschau do Brasil, a diretoria executiva do CBPA poderá nomear uma
comissão de cinco associados para realização da Sieger, sendo os nomeados
através de trabalho voluntário;
b) Caso não se tenha interessados em participar da comissão organizadora da Sieger, a
diretoria executiva poderá determinar local e estado para realização da Sieger, o
que somente ocorrerá depois de esgotadas todas às negociações com eventuais
interessados no Estado de São Paulo.
c)
3 – Alteração do Estatuto Art. 6º §2º
§2º O local em São Paulo onde será realizada a Sieger será definido pela Assembleia Geral
realizada na Sieger anterior, mediante análise das propostas efetuadas por escrito pelos
Núcleos interessados em organizar o evento, assumindo a Diretoria Executiva o encargo,
na falta de proponente; § 3º O local da realização do Campeonato Brasileiro de Criação
será definido pela Assembleia Geral realizada na Sieger anterior, mediante análise das
propostas efetuadas por escrito dos Núcleos interessados em organizar o evento, que se
realizará no mês de novembro.
Passando a ter a seguinte redação:
Art. 6º §2º O local em São Paulo onde será realizada a Sieger será definido pela
Assembleia Geral realizada na Sieger anterior, mediante análise das propostas efetuadas
por escrito pelos Núcleos interessados em organizar o evento, assumindo a Diretoria
Executiva o encargo, na falta de proponente; § 3º O local da realização do Campeonato
Brasileiro de Criação será definido pela Assembleia Geral realizada na Sieger anterior,
mediante análise das propostas efetuadas por escrito dos Núcleos interessados em
organizar o evento, que se realizará no mês de março.
4 – Alteração do Estatuto Art. 13 Caput
Art. 13. A Assembleia Geral é o órgão máximo do CBPA, constituída por todos os
associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, e reunir-se-á em agosto de cada
ano:
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Passando a ter a seguinte redação:
Art. 13. Caput: A Assembleia Geral é o órgão máximo do CBPA, constituída por todos os
associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, e reunir-se-á quando da
Siegerschau do Brasil de cada ano:
5 – Aprovações das alterações do Estatuto pela Assembleia
6.- Escolha do local a ser organizada a Siegerschau do Brasil de 2019.
7 - Outros Assuntos.

São Paulo, 15 de maio de 2018.

José Graça Aranha
Presidente
CBPA

