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ATA DA 25ª REUNIÃO DE DIRETORIA - Triênio 2018/2020 
25/11/2019 ÀS 14:00 HRS – SEDE DA ABCCR MANGALARGA 

 

 

No vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, (25/11/2019), 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 25ª Reunião da Diretoria Executiva o Sr. Presidente abriu a 
reunião, dando a palavra aos Diretores responsáveis pelos itens constantes da pauta. 
 

1. Simpósio Mangalarga, fevereiro 2020 – Planejamento/Programa/Palestrantes; 

O Sr. Presidente enviou e-mail a todos os diretores reforçando diretrizes e solicitando empenho 
dos componentes da diretoria para propostas e ideias a serem realizadas no Simpósio, 
conforme sugestões formuladas pelo Diretor Técnico, sr. Alessandro Procópio. Foi marcada 
para o dia 11.12, às 11:00 hs., na sede da Associação uma reunião técnica para definir a 
organização do Simpósio. 
Também o sr. Presidente salientou a importância da colaboração de todos os Diretores para 
com os trabalhos do Grupo encarregado da elaboração de propostas para o Planejamento 
Estratégico da ABCCRM, para os próximos 15 anos, Grupo esse coordenado pelo Vice-
presidente Técnico, sr. Hamilton França Leite.   
Foi presentada, pelo sr. Hamilton França Leite, proposta para a contratação de assessoria 
especializada para colaborar no andamento do projeto, ficando essa proposta de ser analisada 
e discutida com os Diretores da área financeira. 
 

2. Exposição Brasileira de 2020 – Ida a Varginha para verificação das condições; 

O Sr. Presidente acompanhado do sr. Luiz Fernando Sianga, Diretor Adjunto de Fomento,  
foram até a cidade de Varginha para conhecer o Parque de Exposições da cidade, de 
propriedade do Sindicato Rural de Varginha; durante a visita constataram que o parque não 
está totalmente adequado, sendo necessário ser efetuado um investimento para deixa-lo em 
boas condições de uso; pelo Sindicato Rural de Varginha foi dito que a ABCCRMM deverá 
realizar esses investimentos pois pretende realizar entre os meses de março e abril de 2020 
uma Exposição Regional da Raça. Em ocorrendo esses investimentos, o Parque de Exposições 
deverá ficar em boas condições para a realização da Exposição Brasileira. A Prefeitura 
Municipal, na pessoa do Vice-Prefeito afirmou aos Diretores da ABCCRM durante reunião que a 
Municipalidade apenas pode apoiar o evento, fornecendo carro pipa e, talvez, uma ambulância, 
Em seguida os Diretores da ABCCRM foram recebidos na Associação Comercial, pelo Presidente 
da Entidade, o qual externou total interesse em apoiar a organização da Exposição Brasileira, 
inclusive ajudando na mobilização dos empresários locais para a obtenção de patrocínios e 
organização de um evento de café durante os dias da Exposição. 
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Posteriormente, o sr. Felipe Avelar, da empresa Avelar Eventos, visitou a Prefeitura da cidade 
de Caxambu, e no encontro mantido com o Prefeito, ouviu dele que Caxambú tem total 
interesse em sediar a Exposição Brasileira da ABCCRM de 2020, inclusive com apoio financeiro 
por parte da Prefeitura. A ABCCRM deverá elaborar um projeto para apresentar para a 
Prefeitura de Caxambú. 
A ABCCRM recebeu um projeto para a realização da Exposição Brasileira de 2020, na cidade de 
Itapetinga, na Bahia, projeto esse muito bem organizado e detalhado. 
O assunto deverá ser resolvido até o dia 15 de janeiro de 2020.   
 

 

3. Stud Book / Expediente – Movimentação de associados – inclusões/exclusões/ 
transferências de categoria – Relatoria secretaria; 

 

Novos Associados  
 
1 – CICERO ALEXANDRE MACEDO LIMA – Usuário – Município Aracaju/SE 
2 - CLAUDEMAR MOISÉS– Usuário – Município Sebastianópolis do Sul/SP 
3 – FABIANO APARECIDO DOMICIANO– Usuário – Município Conceição dos Ouros/MG 
4 – FÁBIO BERNARDES PEREIRA– Usuário – Município Poço Fundo/MG 
5 – JOÃO BATISTA DE SÁ – Usuário – Município Londrina/PR 
 
 
 
Mudança de Categoria do Título  
 
1 - AULICIO HENRIQUE DE SOUZA MURTA– de Usuário para Contribuinte – Município 
Guaxupé/MG 
2 - JOÃO CARLOS TEIXEIRA JUNIOR– de Usuário para Contribuinte – Município Pojuca/BA 
3 - LUÍS ANTONIO BARALDI – de Usuário para Contribuinte – Município Espírito Santo do 
Pinhal/SP 
4 - ROBERTO QUINTELLA DE PAIVA MEIRA– de Usuário para Contribuinte – Município 
Dourado/SP 
5 - VINICIUS MICAI NUNES – de Usuário para Contribuinte – Município Porto Feliz/SP 
 
Cancelamento de Título 
 
1 – LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA – de Usuário para Contribuinte – Município 
Paraiso/SP 
 
Reintegração no Quadro Associativo 
 
1 - ROVER JOSE RONDINELLI RIBEIRO– de Usuário para Contribuinte – Município 
Valinhos/SP 
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4. Situação financeira 2019 – Acumulado outubro e projetado até março de 2020 - VP 
Adm./Financeira;  

 

Com a palavra o Sr. Nelson Braido, o mesmo solicitou ao Sr. Antonio Carlos que explanasse 
sobre a situação financeira da associação, o que foi feito. O mesmo apresentou a posição atual 
de caixa e a previsão mensal até março/2020. Sobre as despesas operacionais, falou sobre os 
pontos mais relevantes e respondeu as dúvidas levantadas pelos Diretores presentes. 
Comentou, ainda, sobre a importância da elaboração do orçamento para 2020 visando o 
efetivo acompanhamento e controle das receitas e despesas da associação. Encerrando sua 
participação, falou sobre as tratativas com o inquilino das salas da associação para a liberação 
do imóvel para a mudança da sede, no mais tardar, até março de 2020. Sobre este assunto, o 
Sr. Presidente citou a reunião que teria com o Governador do Estado para uma tentativa de 
negociação para permanência na sede atual. 

 

 

5. Data para Rescisão do Contrato de Locação da Sede atual; 

 

O Sr. Presidente discorreu sobre a conversa com a gestão anterior do Governo do Estado de 
São Paulo a respeito do aluguel cobrado pelo espaço utilizado pela Associação. Após a eleição 
do atual governo gestão Dória, o assunto foi retomado e apresentado o dossiê para o 
Subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente, reforçando a proposta de redução de aluguéis 
em troca da promoção de eventos no Parque da Água Branca por parte de todas as 
Associações, naquela oportunidade sediadas dentro referido Parque, além da cooperação com 
acervos de informações e materiais para colaborarem na criação de um  Museu Paulista da 
Agricultura, dentro do Parque, propostas essas que não interessaram a Secretaria do Meio 
Ambiente e, por consequência, esses pleitos não foram aprovados.  
Diante do ocorrido, a Diretoria buscou vários imóveis dentro de São Paulo para alugar e, ao 
final, o Presidente tomou a decisão, em função do melhor custo/benefício, face as necessidades 
físicas e o orçamento da Associação, de utilizar o imóvel próprio da ABCCRM, na rua Monte 
Alegre, Perdizes, que possui 05 salas, mas que atualmente estão alugadas. 
O sr. Antonio ficou encarregado de entrar em contato com os inquilinos para viabilizar a 
entrega dos citados imóveis no menor espaço de tempo possível. 
  

6. Outros assuntos. 

 

Discorreram sobre a proposta de antecipação da data da Exposição Nacional de 2020 para a 
primeira semana de Setembro e os graves problemas que essa possível antecipação traria para 
o Núcleo Mangalarga do Rio Grande do Sul e a organização da tradicional Exposição Regional da 
Raça Mangalarga durante a EXPOINTER. Diante da exposição de motivos feita pelo sr. 
Presidente ficou deliberado que a Exposição Nacional de 2020 será realizada a partir da 
segunda quinzena do mês de setembro. 
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Criação de um capítulo dentro do Regulamento de Exposições da ABCCRM introduzindo a 
categoria “Expositor Amador”, como uma categoria obrigatória em todas as Exposições 
Regionais, bem como na Brasileira e Nacional, o que foi aprovado. 
 
 

Após este item, nada mais foi tratado na Reunião. 

 
 
 

 
___________________________________   
         Luis Augusto de Camargo Opice                             
                     


