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Circular 02/2020 

 

São Paulo, 06 de Março de 2020 

 

Referência: Assembleia Geral Ordinária 

 

Prezados Associados, 

 

Informamos a V. Sas. que no próximo dia 25/03/2020, realizar-se-á a Assembleia Geral Ordinária na sede 

da ABCCR. Mangalarga, Rua Monte Alegre, 61, na sala de reuniões do edifício, sita no andar térreo do 

mesmo, Perdizes, São Paulo/SP, conforme edital de convocação publicado no Jornal O Estado de São 

Paulo de 06/03/2020, cuja cópia se encontra afixada no mural de nossa sede e que reproduzimos abaixo. 

 

Informamos ainda que os relatórios referentes ao exercício fiscal encerrado no dia 31 de dezembro de 

2019 encontram-se a disposição dos associados na sede da ABCCR.Mangalarga e posterioremente à 

A.G.O., serão fixados na aba do portal da transperência em nosso site. 

 

Atenciosamente 

 

Diretoria Executiva 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Ficam convocados os associados da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça 

Mangalarga – A.B.C.C.R.M., para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 25 (vinte e 

cinco) de março de 2020, às 09:00 horas, em primeira convocação, e às 10:00 horas, em segunda 

convocação, na sede da Associação, Rua Monte Alegre, 61, na sala de reuniões do edifício, sita no andar 

térreo do mesmo, Perdizes, São Paulo/SP com a seguinte Ordem do Dia: 

 

i) Prestação de contas e apresentação de relatórios da Diretoria e do Conselho Fiscal, referentes 

ao exercício fiscal encerrado no dia 31 de dezembro de 2019; 

 

Ficam os associados cientes de que o quórum mínimo para a realização da Assembleia Geral Ordinária 

será de metade dos associados com direito a voto em primeira convocação, e com qualquer número de 

associados presentes em segunda convocação, devendo tais deliberações serem tomadas por maioria de 

votos dos presentes, conforme Estatuto Social da Associação. 

 

 

São Paulo, 06 de Março de 2020. 

 

                                        

 
 

Luis Augusto Camargo Opice 

Diretor Presidente 

 
  


