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ATA DA 22ª REUNIÃO DE DIRETORIA - Triênio 2018/2020 
30/09/2019 ÀS 14:00 HRS – SEDE DA ABCCR MANGALARGA 

 

No trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, (30/09/2019), 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 22ª Reunião da Diretoria Executiva o Sr. Presidente abriu a 
reunião, dando a palavra aos Diretores responsáveis pelos itens constantes da pauta. 
 
1 – Organização da 41ª Exposição Nacional – (Avaliação e Resultados)  
 
O Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor Adjunto de Exposições, Carlos Cesar Iembo que explanou 
sobre os resultados da exposição, tendo destacado o seguinte: 
 
O Diretor Carlos Cesar Iembo explanou sobre os resultados, fazendo uma avaliação da última Exposição 
Nacional, a quadragésima primeira. 
Informou que tecnicamente a exposição foi muito boa, visto que o nível dos animais inscritos foi de ótimo 
para muito bom. As disputas foram bastante equilibradas e o nível zootécnico esteve muito bom, 
mostrando um crescimento e melhora principalmente nos machos.  
 
Sob o ponto de vista de infraestrutura, tudo funcionou perfeitamente bem, de acordo com o planejamento 
dos julgamentos. Os horários foram rigorosamente cumpridos, sendo que em todos os dias o início e o 
término dos julgamentos ocorreram conforme o planejado.  
Não houve atropelo e as provas sociais foram um sucesso, apontando um aumento expressivo de 
participações. A cerimonia de inauguração foi um sucesso com o desfile e o hasteamento das bandeiras. 
A participação do público foi muito boa, apenas com uma ligeira diminuição do público local.  
O ambiente bastante descontraído e amigável, sem discussões ou reclamações, contribuiu para um 
clima de muita camaradagem e companheirismo durante os dez dias dos julgamentos. 
O trabalho dos jurados deixou claro que algumas insatisfações por parte dos expositores, que 
esperavam melhores colocações de seus animais, podem ser consideradas como uma situação normal 
neste tipo de evento. 
No geral, os grandes campeões foram, no entendimento do próprio público presente, os que realmente 
deveriam ter sido assim classificados. Obviamente que há espaço para melhorias. 
O Diretor técnico esteve presente durante os dez dias na pista de julgamento e agora fará um trabalho 
de avaliação e discussão com os jurados que trabalharam, para apontar os possíveis pontos de melhoria 
nos futuros julgamentos.  
 
O resultado financeiro da exposição ainda está sendo calculado, todavia o Diretor Cesar Iembo entende 
que deverá haver um equilíbrio entre as receitas e despesas, sem deixar prejuízo para o caixa da 
Associação.  
 
Agradeceu a todos os funcionários da Associação que lá estiveram trabalhando diuturnamente, como a 
equipe de exposições, a equipe da boutique, Study Book itinerante e ao superintendente dos serviços 
genealógicos. Agradeceu, ainda, ao departamento de TI, a Sara do departamento de Marketing, bem 
como o Leonardo do departamento financeiro, que também estiveram presentes em todos os dias do 
evento. 
 
Agradeceu, também, o apoio dos demais diretores da associação que estiveram presentes e 
participaram da organização do evento. 
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Citou, ainda, a colaboração do Pedro Rebouças, que realizou a cobertura no último final de semana, ao 
Marcio Mitsui, que foi o fotógrafo oficial do evento. 
Agradeceu, ainda, seu colega Guilherme Saad, o “Gadu”, pelo trabalho grande que teve, dividindo as 
tarefas e responsabilidades com ele, Cesar Iembo. 
 
Cesar Iembo também agradeceu ao Jairo Hamiltom, e ao Alexandre Dezena da Sociedade São 
Joanense de Esportes Hípicos, pela colaboração e trabalho de organização da infraestrutura, aos 
funcionários da Sociedade São Joanense, citando o eletricista e o encanador que estiveram presentes 
durante todos os dias do evento, bem como, ao diretor de operações da sociedade, o “Zeca”. 
  
Agradeceu, também, a colaboração da Faculdade de Veterinária de Jaguariúna, UniFAG, que esteve 
presente com os estagiários durante todos os dias da exposição, ao Professor Henrique, ao nosso 
veterinário “Kiko” Almeida Prado, responsável pela chegada, vistoria dos animais e expedição dos 
GTA’s, e, ainda, ao Luizinho, que foi o ferreiro oficial da exposição. 
 
Ainda, sobre a Exposição Nacional, recém-finda, o Diretor Presidente pediu a palavra para externar os 
agradecimentos aos patrocinadores e apoiadores, principalmente ao Grupo RVM – Café Barão de 
Guaxupé, a GUABI, Nutrivet, ao Sindicato Rural de São João da Boa Vista, a FAESP – Federação dos 
Agricultores do Estado de São Paulo e o apoio de todas as empresas que alugaram espaços para 
exposição e comercialização de seus produtos, como: 
 

• EQUIBOARD  

• BOTICA DA ROÇA 

• DOCE CARLOTTA 

• CONQUESTRE 

• CRIS&CO JOIAS 

• MARITA CASA 

• TOTAL SUPORTE SUPLEMENTOS 

• FLOR DO CEDRO 

• HOTEL GIORDANO MANTIQUEIRA 

• DECANTER 
 
Finalmente, agradece ao Tekenfin, que o responsável pelo fornecimento das refeições dos visitantes 
presentes e ao Ranchinho que forneceu alimentação para todos os apresentadores, treinadores e 
tratadores de animais durante os dez dias de evento. A participação do Ranchinho na alimentação foi 
fundamental para o bem estar de todos os trabalhadores que ali permaneceram diuturnamente 
trabalhando no cuidado dos animais presentes na exposição. 
 
 
2 - Stud Book / Expediente – Movimentação de associados – inclusões/exclusões/ transferências 
de categoria – Relatoria secretaria 
 
 
Em cumprimento ao Estatuo Social da ABCCR Mangalarga Capítulo III - Dos Associados - Direitos, 
Deveres e Admissão - Artigo 8º - § Parágrafo Único, vimos por meio desta, dar publicidade aos atos 
abaixo: 
 
 

Propostas de admissão de novos associados 
 
1 – ADRIANA DO ROCIO KNUTZ – Usuário – Município – São José dos Pinhais/PR 
2 – ALLAN BOCAMINO CASSEMIRO – Usuário – Município – Caconde/SP 
3 – BRUNO HAMMEL SOBREIRA – Usuário – Município – Manaus/AM 
4 – AGROTEC TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO LTDA – Contribuinte – Município Areoverde/PE 
5 – ALEX VERDU RICO – Usuário  – Município Paulínia/MG 
6 – AMAURI ANASTACIO DA CRUZ  – Usuário – Munícipio Sorocaba/SP 
7 – ANA PAULA ARAUJO FAHEL FONSECA  – Usuário – Município Salvador/BA 
8 – CLAITON NOGUEIRA DE LIMA  – Usuário – Município Aguaí/SP 
9 – DIEGO RUTH AGUIAR  – Contribuinte – Município Jacareí/SP 
10 – GIOVANI ALVARENGA VIEIRA – Usuário – Município Ouro Fino/MG 
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11 – IVANA PORTELA MARIA GIORDANO – Usuário – Município- Belém/PA 
12 – JOÃO GABRIEL ROBIM PONCE  – Usuário – Município Patrocínio Paulista/SP 
13 – MATHEUS HENRIQUE GODOY TEIXEIRA – Usuário – Município Louveira/SP 
14 – OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES – Usuário – Município Vitorino Freire/MA 
15 – PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA – Usuário – Município Itobi/SP 
16 – PIETRA PORTELA GIORDANO – Usuário – Município – Ipixuna do Pará/PA 
17 – RENATO XAVIER PORTELA GIORDANO – Usuário – Município – Ipixuna do Pará/PA 
18 – RJ OLIVEIRA LTDA – Usuário – Município – Cassia dos Coqueiros/SP 
19 – SAMUEL GIGUEIRA PERES – Contribuinte – Município – Garça/SP 
20– THEO DE NIGRIS – Contribuinte – Município – Espírito Santo do Pinhal/SP 
21– VALDECI EDSON ALVES – Usuário – Município – Cerqueira César/SP 
22 – VALTER DOUTOR PELEGRINE – Usuário – Município – Sacra Família Tinguá/RJ 
23 – RICARDO MASSAMDANI – Usuário – Município – Mogi das Cruzes/SP 
  
 
Proposta para mudança de categoria 
 
1 – DIEGO DE SIMONE MARTINS  – De: Contribuinte Para: Não Sócio – Município Ipuiúna/ MG 
2 - MARCELO ANGELO DA SILVA– De: Usuário Para: Não Sócio - Município – Mogi da Cruzes/SP 
 
 
Solicitação de Cancelamento de Título 
 
1 – ALEXANDRE BARBEITOS TEIXEIRA – Usuário  – Município -  São João Boa Vista/SP 
 
 
 
3 - Organização da Etapa Final da Copa de Marcha – data e local – relatoria Diretoria de Eventos 
 
Pela Diretoria de Exposições, foi dito que a Etapa Final da Copa de Marcha será realizada nos dias 23 e 
24 de novembro de 2019, no Haras Dino, localizado na cidade de Quadra- SP, de propriedade de nosso 
associado Felipe Loureiro, a quem agradeceu mais uma vez a gentileza em ceder as instalações de 
bonito haras para a realização de mais um evento da ABCCRM. Foi dito, ainda, pelo Diretor Cesar Iembo 
que a associação está tentando obter da Secretaria Estadual de Esportes, a liberação de parte dos 
recursos já depositados pela Cobasi, para o custeio desta Etapa Final da Copa de Marcha. Neste 
sentido, estamos envidando os melhores esforços para tentar obter a liberação destes recursos.  
 
4 - Situação financeira 2019 – Real e projetado VP Adm/Financeira     
 

Os Diretores presentes pediram ao Antonio que explanasse sobre a situação de caixa do mês de 
setembro, bem como uma previsão de caixa dos meses de outubro a março de 2020, o que foi 
feito.  
 

5. Plano de Captação de Sócios Contribuintes  

 

Retomadas as considerações sobre este assunto, foi deliberado pela Diretoria abrir a partir do 
dia 01 de novembro de 2019, e, por tempo indeterminado, a possibilidade de pedido de 
mudança de categoria de sócio Usuário para sócio Contribuinte com as seguintes condições: 
 

a) Em 2020 o novo sócio contribuinte que aderir ao plano pagará o mesmo valor previsto 
para a categoria de sócio usuário, ou seja, R$ 159,00; 

b) Em 2021 - 70% de desconto no valor das trimestralidades; 
c) Em 2022 – 50% de desconto no valor das trimestralidades; 
d) Em 2023 – Pagamento normal do valor das trimestralidades. 
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___________________________________   
         Luis Augusto de Camargo Opice                                                
                    Diretor Presidente 


