
Ata da Assembleia geral extraordinária da SBCPA realizada no dia 23 de novembro de 2019, em Holambra 
-SP 

AAos 23 dias do mês de novembro de 2019, reuniram-se em AGE na cidade de Holambra - SP, as Sociedades 
iliadas, representadas pelos senhores Milton Cerri Jr. Sociedade de Atibaia, Jose Walter Santos Ferro - 
Sociedade Fluminense; Valter Jose da Silva- Sociedade de Gravata-PE, Sonia Madrid - Sociedade de 
Holambra - SP e Paulo Roberto Simplício, Presidente da SBCP A, conforme relação de presença anexa, as 
17:30 em segunda convocação de acordo com o edital publicado no site da SBCPA, como determina os 
nossos estatutos. Inicialmente o senhor Presidente convidou o S.r. Jose Walter Santos Ferro para secretariar 
os tos trabalhos no que foi atendido de imediato. Lido o edital de convocação, foi aprovado por unanimidade. 
No item 1 o Presidente explicou as diiculdades inanceiras e administrativas por que passa a SBCPA, 
propondo aos presentes a antecipação dos pagamentos de anuidade das iliadas para o mês de janeiro de 
cada ano, ixando o valor para 2020, em R$ 200,00 (duzentos reais) assunto que foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a aprovação das contas referentes aos anos 2018 e 2019, o 
que foi aprovado por todos os presentes. No item 2 foi alterada a tabela de preços que irá vigorar a partir 
de janeide janeiro de 2020. Aprovada a nova tabela, a AGE decidiu modiicar os regulamentos, icando aprovado 
que o RX de cotovelo e DNA passa a ser obrigatório a partir dos 18 meses, para cães que serão selecionados 
a partir de janeiro de 2020. Foi criado a categoria de cães veteranos, com idade igual ou superior a 8 anos, 
essa categoria será a primeira a se apresentar. Quanto ao item 4, a AGE solicitou e autorizou a criação de 
uma secretaria provisória na Região Nordeste. para constar, eu Jose Walter Santos Ferro, lavrei a presente 
ata que vai assinada pelo Sr. Presidente e anexada a relação dos presentes com as devidas assinaturas. 
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