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ATA DA 20ª REUNIÃO DE DIRETORIA - Triênio 2018/2020 
29/07/2019 ÀS 14:00HRS – SEDE DA ABCCR MANGALARGA 

 

No vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e dezenove, (29/07/2019), às 14:00 horas, 
reuniram-se sob a presidência do Sr. Luis Augusto de Camargo Opice, na sede da Associação 
Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga – A.B.C.C.R.M., CNPJ 62.890.454/0001-
32,  situada à Avenida Francisco Matarazzo, 455, Pavilhão 4 – Parque da Água Branca – São 
Paulo – Capital, os membros da Diretoria, conforme assinaturas devidamente registradas no 
livro de presença.  
 
Expediente da Presidência:  
Dando início aos trabalhos da 20ª Reunião da Diretoria Executiva o Sr. Presidente abriu a 
reunião, primeiramente agradecendo a presença de todos os Diretores. Prosseguindo, passou a 
palavra ao Diretor Vice-Presidente Administrativo – Financeiro Sr. Nelson Antonio Braido, que, 
inicialmente, apresentou o novo gestor administrativo-financeiro, Sr. Antonio Carlos Alves 
Moreira, a quem pediu que se apresentasse e falasse sobre sua experiência profissional. Com a 
palavra o mesmo fez um resumo de sua trajetória profissional, destacando a área de 
planejamento financeiro e controles como atuação principal, bem como relacionando as 
principais empresas onde havia executado este trabalho, tendo citado:  CisCorporate 
(Consultoria), Votorantim, Grupo Bunge, Johnson & Johnson e Kibon S/A.   
 
1 – Resumo Financeiro ABCCRM – junho/2019  
 

Após a apresentação do Sr. Antonio Carlos, o Sr. Nelson Antonio Braido apresentou o resumo 
do fluxo de caixa da ABCCRM, enfatizando aos diretores presentes a necessidade de 
controlarmos fortemente nossas despesas operacionais, tendo em vista estarmos entrando na 
fase de baixa das receitas operacionais.  
O Sr. Nelson Braido, apresentou uma série de solicitações de associados em débito com a 
ABCCRM, propondo uma política geral para composições. Assim, ficou definido que para o 
associado quitar seus débitos à vista, será concedida isenção total dos valores de multas e juros 
de mora, sendo que os pagamentos poderão ser realizados através de depósito em conta 
corrente, ou, pagamento à vista com cartão de crédito.   
O associado devedor, também poderá liquidar seu débito em até 10 parcelas com abatimento 
de 80% dos valores de multas e juros de mora, podendo utilizar para isso o cartão de crédito ou 
cheque, cabendo destacar, que não serão aceitos cheques de terceiros. Para ambas as formas 
de pagamento a associação não realizará a emissão de boletos bancários. 
 
2. Organização da 41ª Exposição Nacional 
O Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor Adjunto de Exposições, Carlos Cesar Iembo que explanou 
sobre os preparativos e planejamento da citada exposição a saber: 

a) Baias móveis fechadas: Serão ofertados, para aquisição por parte dos expositores, conjuntos de 
baias móveis fechadas em módulos a partir de oito baias; 

b) Serão ofertados os barracões de alvenaria, que ficam abaixo da área do camarote/restaurante, 
também com isolamento das baias e possibilidade para montagem de “lounge”; 

c) Tanto os conjuntos de baias móveis, quanto os barracões de alvenaria, serão ofertados em 
pregão a ser realizado, via internet, e que será previamente divulgado aos associados; 

d) Também serão ofertados módulos de camarotes exclusivos para Associados, em módulos de, no 
mínimo, quatro camarotes, visto que a montagem deles será modular. Estes camarotes deverão 
ter 8,00 x 8,00 m e ficarão no lado da arquibancada de cimento, junto a pista de julgamento. 
Cada camarote contará com a montagem básica, incluindo ar condicionado e quatro vagas 
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privativas para estacionamento de veículos e terá serviço de “catering” a ser contratado 
diretamente junto ao operador do restaurante; 

e) O regulamento de exposições será alterado para se prever que nas categorias de pelagens, as 
que não perfizerem 30 inscrições, no mínimo, serão juntadas para o julgamento do Grande 
Campeonato Geral de pelagens;  

 Ainda sobre o planejamento da 41ª Exposição Nacional, o Sr. Presidente comunicou aos Diretores 
presentes que apresentou propostas de patrocínios para as seguintes empresas/entidades: 

a) Bradesco 
b) UNIFEOB 
c) Grupo RVM – Café Barão de Guaxupé 
d) Nutrivet 
e) Sindicato Rural de São João da Boa Vista 
f) Cervejaria Heineken 
g) TCL – empresa de televisores 
h) Prevent Senior 
i) Mitsubishi 
j) Land Rover 

 
O Diretor Adjunto Rodrigo Novais perguntou sobre a escala de jurados e o Sr. Presidente informou a ele 
e aos demais presentes que terá uma reunião no dia 31 de julho, na sede da associação, com o Diretor 
Técnico e os membros que supervisionam o Colégio de Jurados para tratar do assunto. 
Informou, ainda, sobre 41ª Exposição Nacional que a mesma iniciar-se-á no dia 11 de setembro e se 
encerrará no dia 22 do mesmo mês e que a dinâmica será a mesma do ano anterior, com julgamento de 
Marcha sempre após as 15:00 horas, para proporcionar melhores condições aos animais, 
apresentadores e o público em geral. No primeiro sábado teremos das 8:00 as 13:00 horas as finais das 
Provas Funcionais, nas categorias tempo sugerido e contra relógio. A abertura oficial será as 15:00 
horas e o desfile de bandeira as 16:00 horas, sendo que o início dos julgamentos ocorrerá a partir das 
17:00 horas. 
 
Foram expedidas cartas convite para os leiloeiros Programa Leilões, Júlio Paixão e Rogério Cruz. A 
Programa Leilões não se interessou pelas condições propostas pela ABCRM. Estamos aguardando 
propostas dos Srs. Júlio Paixão e Rogério Cruz. Caso não haja interesse por parte dos leiloeiros não 
serão realizados leilões durante a próxima Exposição Nacional.  
A Associação, disse o Sr. Presidente, está negociando com o Sr. Eduardo Vaz, Revista Horse e outros, a 
transmissão da 41ª Exposição Nacional, tendo em vista que a proposta apresentada pelo Canal Rural 
ficou fora das bases orçamentárias da entidade. 
Foi dito, ainda sobre o tema Exposição Nacional que a Diretoria irá expedir um Comunicado Geral aos 
Associados contendo todas as informações sobre a citada Exposição. 
  
Ficou definida a contratação do Jockey Club de São Paulo para a realização de controle antidopagem na 
41ª Exposição Nacional. Também sobre o assunto, o Sr. Presidente informou aos presentes que irá 
consultar o CDT a respeito do interesse do órgão em indicar o nome de algum membro para compor, 
graciosamente, a comissão antidoping. Caso não seja possível a formação de uma comissão oficial, será 
nomeada uma comissão de auxílio à Diretoria sobre a matéria. 
 
Sobre o local e a data para o Final da Copa de Marcha, o Sr. Carlos Cesar Iembo irá realizar consultas 
junto ao Associado sr. José de Oliveira Prado para verificar a possibilidade de realização da mesma na 
cidade de Lençóis Paulista, em outubro próximo, ou, alternativamente, nas cidades de Avaré ou Mogi 
Mirim. 
 
3. Mudança da Sede 
Sobre a mudança da sede da ABCCRM, e, face ao valor abusivo da locação cobrado pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, hoje em R$ 23.767,56, e, a partir de janeiro de 2020, previsto 
para R$ 33.000,00, informou o Sr. Presidente que obtivemos propostas de locação de imóveis próximos 
ao Parque da Água Branca, as quais estão sendo analisadas para apresentação à Diretoria das 
melhores e mais consistentes alternativas. 
 
4. Projeto Microchip 
Passada a palavra ao Sr. Henrique, Superintendente do Stud Book, ele apresentou sua proposta de 
chipagem dos nossos plantéis de animais registrados no SRG. O Diretor Adjunto Rodrigo Novais se 
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dispôs a apresentar uma proposta alternativa para que possamos iniciar esse processo de chipagem 
ainda este ano, na retirada dos animais expostos na 41ª Exposição Nacional próxima futura. 
  
5. Stud Book / Expediente – Movimentação de associados:  
 
 

1 - Propostas de Admissão de novos associados. 
 
Adhemar Ferreira Sério  – Usuário 09703 – Santa Rita de Caldas/MG 
Andre Dala Pola  – Usuário nº 09697 – São Paulo / SP 
Aroldo Marcos Pulze – Usuário 09698 – Bebedouro / SP 
Aron Carvalho Almeida  – Usuário 09700 – Paulínia/SP 
Camila Queiroz de Moraes Silveira Di Ninno – Usuáro – 09721- Barra Bonita/SP 

Eduardo Hugo Lins Borba – Usuário 09704  – Martinópolis/SP 
Gilson Ricardo de Jesus Viana – Usuário 09711 – Lavras/MG 
Heitor José Heusi Thieme – Usuário 09712 – Itajaí/SC 
José Fernando Cortez de Melo – Usuário  09702– Vargem Grande do Sul/SP 
Lucas Henrique Mello Pantano –Usuário  09718 – Floreal/SP 

Luciano Pereira da Silva – Usuário 09719 – Campestre/MG 

Marcelo Fernando da Silva – Usuário 09705  – Poços de Caldas /MG 
Marcelo Henrique da Silva – Usuário 09708 – Jacarezinho/PR 
Marco Antônio da Silva Vale – Usuário  09707 – Bofete/SP 
Marco Antônio Magalhães –Usuário  09723 – Caconde/SP 

Marcos Montanaro –CONTRIBUINTE 09724 –Vargem Grande Paulista/SP 

Murilo Barbi Nastari – Usuário Nº09717 – Itupeva/SP 

Paula Muniz Yano – |Usuário Nº09716 –Teresopolis/GO 

Paulo Castejón Guerra Vieira –  Usuário 09715 – Amparo/SP 

Ricardo Átila Migliano Monteleone – Usuário  09720 – Roseira/SP 

Valentim Helder de Paula – Usuário  09722 – Igarapava/SP 
Silas Ferreira Filho  – Usuário 09699  – Divinolândia/SP 
Willian Clayton de Sousa Hamade – Usuário 09710 – Guarulhos/SP 
 
2 - Propostas de Cancelamento do Título do Quadro Associativo. 
 
João Barbosa Ferreira Tinoco – Contribuinte – Nº 07328 – Barretos/SP 
Marcelo Luis Mathias Brasil – Usuário – Nº 09536 – São Carlos/SP 
Priscilla de Mello Loureiro Cardoso – Contribuinte 07190 – São Paulo / SP 
Ronaldo Andrade Bichuette – Contribuinte 02195 – Belo Horizonte/MG  
Paulo Tinoco Cabral Filho – Contribuinte  07843 – Barretos/SP 
William Carlos Giglio Mira – Remido 01062 – Barretos/SP 
 
 
 
3 -Proposta de Alteração de Categoria Título do Quadro Associativo. 
 
Guilherme Capistrano Cunha – Sócio 08791 - De Usuário para Contribuinte  
Milton Santos da Silva – Sócio 09015 – De Não Sócio Criador para Usuário  
José Carlos Chaker Saba – Sócio 08001 – De Não Sócio Criador para Contribuinte 
Marcos de Moraes Scarpa – Socio 02252 – De Contribuinte para usuário  
Marcelo Murad Birolli – Socio 04104 – De excluído para Contribuinte ( quitou débitos ) 
Nelson Antonio Braido Júnior – Sócio 09161 – De Usuário para Contribuinte 
Rodrigo Fleury – 09236 – De Usuário para Contribuinte 
Marcelo Murad Birolli – 04104 – De Contribuinte para Usuário 



 

Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga 
Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Pavilhão 4 – “Dr Fausto Simões” 

CEP 05001-900   São Paulo / SP 
Tel. (11) 3677-9866 

www.cavalomangalarga.com.br 

6. Relato do andamento do Planejamento Estratégico 
O sr. Presidente passou a palavra ao Diretor Vice-Presidente Hamilton França Leite, coordenador do 
Projeto, o qual esclareceu aos presentes que já recebeu da Escola Superior Luiz de Querioz, contratada 
pela ABCCRM para fazer um amplo levantamento situacional do mercado de equinos, um primeiro 
relatório contendo informações sobre o mercado, as quais, quando entregues na sua totalidade 
possibilitarão à Comissão por ele coordenada elabora uma proposta de Planejamento Estratégico por 
um horizonte de 10 anos à frente. Esse trabalho, uma vez discutido no âmbito da Diretoria, possibilitará 
a convocação de uma Assembléia Geral dos Associados para sua discussão e eventual aprovação, 
transformando o trabalho num planejamento de toda a coletividade mangalarguista e, assim, a ser 
seguido, pelas futuras gestões. 
 
7. Plano de captação de Sócios Contribuintes  
O sr. Presidente fez uma ampla explanação sobre a perda constante do número de Sócios Contribuintes, 
a qual vem ocorrendo há anos. Em momentos de crises financeiras enfrentadas pela Associação, lançou-
se mão, em várias oportunidades, de campanhas visando a arrecadação de certo valor em troca de um 
título de Sócio Remido. Essa foi a primeira das causas a respeito da diminuição do número de Sócios 
Contribuintes. A segunda, é o pedido frequente de cancelamento de títulos com alegações que vão 
desde a não mais criação de animais, causa “mortis” e desinteresse de herdeiros em dar continuidade a 
criação ou, ainda, o peso das constantes crises econômicas vivenciadas pelo País, embora este motivo 
não seja alegado formalmente nas solicitações de cancelamento de títulos na categoria de Sócios 
Usuários, o que é extremamente positivo. Porém, dada a diferença de valores. 
Por outro lado, temos tido desde 2018 um constante e positivo fluxo de ingresso de novos Associados 
que uma categoria paga com a relação a outra, esse novo contingente de Associados não gera uma 
margem de contribuição positiva no caixa da Entidade. 
Assim sendo, o Sr. Presidente propõe o lançamento de uma campanha de conversão de títulos de Sócio 
Usuário para Sócio Contribuinte, mediante o pagamento de um valor de R$ 100,00 no ato da solicitação 
e carência de pagamento de trimestralidades de 270 dias. 
Os membros da Diretoria presentes à reunião deliberaram manter esse ponto em discussão para maior 
tempo de análise e tomar uma decisão, em consulta via WhatsApp, dentro de 15 dias, fazendo-se, para 
a formalidade da decisão, um aditamento a presente Ata. 
 
 
 
 

 
___________________________________   
         Luis Augusto de Camargo Opice                                                
                    Diretor Presidente 


