
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS CRIOULOS – ABCCC 
       CNPJ 92.238.096/0001-49 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIO 

A Diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos – ABCCC, representada por seu presidente, Francisco Kessler 
Fleck , no uso de suas atribuições estatutária, CONVOCA, nos termos dos art. 39 e seguintes do Estatuto da associação , os Associados 
para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no Salão de Eventos da ABCCC, junto à sede da entidade, localizada na Av. 
Fernando Osório, 1754 A, 96055-030, Três Venda, em Pelotas, RS, no dia 03 de dezembro de 2019, às 13h30min em primeira 
convocação e, se for o caso, às 14h30min em segunda e última convocação, observados os quóruns de cada chamada, para tratar da 
seguinte ordem do dia: 

1. Alteração do Estatuto da ABCCC com as seguintes proposições: 
1.1 Alteração da alínea “d” do Art. 6º para nela constar o desenvolvimento de modalidades esportivas e inclusão social como novas 

finalidades da entidade. 
1.2 Inclusão de Parágrafo Único no Art. 6º com a seguinte redação: “A Associação em suas finalidades também se dedicará ao 

desenvolvimento de práticas e projetos desportivos e paradesportivos que atendam em manifestação desporto de caráter 
educacional, de participação e/ou de rendimento, inclusive, mas, não apenas, quando destinados a promoção da inclusão social 
por meio do esporte. ” 

1.3  Alteração da redação do Art. 8º com a finalidade de especificação das origens das receitas para a manutenção da Associação: “As 
receitas para a manutenção da Associação são provenientes: I - das contribuições a título de anuidade por parte dos associados; II 
- das contribuições extraordinárias da sua Diretoria e/ou de associados, quando houver, incluídas, as joias à título de admissão e 
taxas de remissão; III - das suas Câmaras e Conselhos; IV - da exploração de seus serviços e marcas registradas, da locação ou 
arrendamento de suas dependências; V - de acordos, projetos e convênios firmados;  VI - de patrocínios, verbas de apoio, 
subvenções e auxílios de qualquer natureza; VII - das doações e legados, inclusive, de órgãos nacionais e internacionais; VIII - das 
importâncias recebidas na realização de cursos, eventos, exposições, simpósios, palestras, seminários, congressos, exposições, 
feiras e congêneres;  IX - dos rendimentos de aplicações financeiras; X – dos bens que a entidade possuir; XI- de repasses de verbas 
e captação de recursos, públicos e privados, de qualquer natureza, inclusive, oriundos de projetos e programas de lei de incentivo 
e fomento.  § Único. A(s) receita(s) sempre será(ão) empregada(s) na(s) despesa(s) e investimentos que visa(m) a manutenção do 
patrimônio social, despesas gerais e/ou no atendimento das finalidades e objetivos estatutários da Associação”. 

1.4 Alteração da redação da alínea “d” do Art.27, para substituir a expressão designativa Conselho Consultivo por Conselho de 
Planejamento e Governança. 

1.5 Alteração da redação da alínea “f” do Art. 29 para inclusão de obrigação ao associado de concorrer com animais de sua 
propriedade também às modalidades esportivas e de inclusão social patrocinadas pela associação.   

1.6 Alteração da redação da alínea “c” do Art. 54, para modificar a designação do Vice-Presidente de Eventos para Vice-Presidente de 
Exposições e Provas Funcionais. 

1.7 Alteração da redação da alínea “d” do Art. 54, para modificar a designação do Vice-Presidente de Marketing para Vice-Presidente 
de Comunicação e Relações Comerciais. 

1.8 Alteração da redação da alínea “f” do Art. 54, para modificar a designação do Vice-Presidente de Núcleos para Vice-Presidente de 
Núcleos e Expansão. 

1.9 . Inclusão no art. 54, alíneas, da criação do cargo Diretivo de Vice-Presidente Jurídico. 
1.10  Realocação das alíneas “f”,“g”,”h”, “i” e “j”  do Art. 54 para alíneas “g”, “h”, “i”, “j” e “k” em razão da inclusão de novo texto na 

alínea “f”, que passará a prever como membro da diretoria executiva da ABCCC, o Vice-presidente Jurídico. 
1.11  Alteração da redação da alínea “j” do Art. 63, para excluir a expressão “e Consultivo” em razão da modificação das atribuições e 

da nomenclatura para Conselho de Planejamento e Governança. 
1.12 Alteração da redação da alínea “n” do art. 63 para ampliar de 30 dias para 90 dias o prazo previsto para apresentação do Plano de 

Gestão e Orçamento pela Diretoria ao Conselho de Planejamento e Governança. 
1.13 Alteração da redação das alíneas “l” e “o” do Art. 64, para excluir, respectivamente, as expressões ao “Conselho Consultivo” e “e 

do Conselho Consultivo” para passar a constar do Conselho de Planejamento e Governança. 
1.14  Alteração da redação do caput Art.70 para alterar a nomenclatura designativa de Vice-Presidente de Eventos para Vice-Presidente 

de Exposições e Provas Funcionais. 
1.15  Alteração da redação das alíneas “a” e “e” do Art.70 para, respectivamente, incluir a expressão esportiva e, no segundo caso, 

incluir-lhe Provas Jovens, Freio do Proprietário, Doma de Ouro, Enduro, La Rienda, Ranch Storing, Campereada e Inclusão de Ouro. 
1.16  Alteração da redação do caput do Art. 71 para alterar a nomenclatura designativa de Vice-Presidente de Marketing para Vice-

Presidente de Comunicação e Relações Comerciais. 
1.17  Inclusão da alínea “g” no Art. 71 com a redação organizar a logística extra-pista para atender demandas do público e envolvidos. 



1.18  Alteração da redação do caput do Art. 73 para incluir na nomenclatura designativa de Vice-Presidente Núcleos a expressão “e 
Expansão”. 

1.19  Inclusão de novo artigo (provavelmente art. 73A) para definição das competências do Vice-presidente Jurídico: I- auxiliar as 
reuniões internas e externas da Diretoria, quando determinado pela presidência; II- representar administrativamente a associação 
quando designado; III- apoiar na elaboração ou análise de decisão da Diretoria que tenha repercussão direta ou indireta à 
associação; IV- dar suporte administrativo, atuar em cooperação e solicitar apoio à assessoria jurídica da entidade quando 
necessário. 

1.20 Alteração da redação da alínea “a” do Art. 79 para excluir a expressão “ou com o Conselho Consultivo”. 
1.21  Criar um capítulo no Título III (provavelmente capítulo V-A para especificar disposições sobre o exercício social) composto de 2 

artigos (provavelmente arts. 91A e 91B) com a seguintes redações: 
Art. XXXXX:O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 01 de janeiro e terminando em 31 de dezembro de 
cada ano e a gestão administrativa inicia e termina com a posse dos novos eleitos. 
Art. XXXXX: Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração contábil da Entidade, um 

balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício e uma demonstração das origens e aplicação dos recursos. 

 
2. Alteração do Regulamento do Registro Genealógico da Raça Equina Crioula com as seguintes proposições: 
2.1 Correção do dispositivo mencionado no Art. 22, inciso VII para contar art. 61 do Regulamento. 
2.2 Alteração da redação do § 4º. do Art. 34 para incluir: a possibilidade de comunicado de padreação por pessoa formalmente 

autorizada pelo proprietário do garanhão; a obrigatoriedade de reconhecimento de firma no formulário de comunicado de 
padreação; e, a necessidade de prévia habilitação online do proprietário do garanhão para realização de comunicado de padreação 
através da área restrita (serviços online). 

2.3 Modificar a redação do art. 35 e de seu § 3º. para excluir a necessidade de apresentação de formulário de informação das éguas 
padreadas por garanhões de propriedade de terceiros e da exigência de especificação da data das coberturas de cada égua. 

2.4 Alteração da redação do Art. 36 para o fim de incluir a necessidade de registro do Laudo de genotipagem de DNA na ABCCCrioulos 
para registro de comunicados de padreações de garanhões. 

2.5 Adequação do texto do Art. 38 para especificar que os produtos provenientes de temporada reprodutiva em que o garanhão ou 
a égua não foram confirmados, terão suas inscrições negadas.  

2.6 Alteração da redação do inciso I do Art. 40 para excluir a necessidade de formulário específico de garanhão morto para 
comunicados de padreações. 

2.7 Alteração da redação do § 1º. do Art. 40 para incluir a necessidade de registro do laudo de genotipagem de DNA na ABCCCriolulos 
para utilização de sêmen de garanhão morto. 

2.8  Alteração da redação do Art.42 para a dispensar a obrigatoriedade da observância do período de gestação do produto oriundos 
de transferência de embrião. 

2.9  Alteração da redação do § 5º. Do Art. 44 para a dispensar a necessidade de exame de DNA para qualificação da paternidade e 
maternidade de animais submetidos a pedido de inscrição na condição de castrados. 

2.10  Alteração da redação do § 6º. do Art.44 para especificar a necessidade de prévia habilitação de serviços online do proprietário de 
égua receptora para envio de autorização de cedência de receptora através da área restrita (serviços online). 

2.11  Inclusão de parágrafo 7º no Art. 44, prevendo a impossibilidade de cedência de receptora depois de 30 de setembro, sendo 
necessária a transferência comercial da receptora.  

2.12  Inclusão de parágrafo 7º no Art. 46 prevendo a possibilidade de cedência de resenha de animal não inscrito no stud book da 
raça crioula: “A cedência de resenha de animal não inscrito no stud book da raça crioula, exclusivamente, poderá ser concedida 
mediante solicitação através de formulário específico pelo proprietário do produto a ser cedido que já possui pedido de inscrição 
provisória protocolado na ABCCCrioulos.As exigências de inscrição deste animal deverão atender ao que se refere este capítulo. O 
emolumento deste serviço é de responsabilidade do Beneficiário, podendo ser por conta do Cedente mediante autorização 
expressa. O emolumento da inscrição que está sendo cedida será por conta do cedente”.  

2.13 Adequação dos incisos do Art. 50 que definem os motivos de não inscrição de produtos no SRG, em razão da duplicidade da 
previsão expressa nos incisos III e VI. 

2.14 Alteração da redação do Parágrafo único do Art. 55 para definir a não isenção do pagamento de emolumento estipulado para 
análise de inscrição provisória, inclusive, diante da impossibilidade de inscrição no stud book brasileiro por não atendimento aos 
requisitos regulamentares.  

2.15  Alteração da redação do § 1º do art. 62 para inclusão de direitos e obrigações na renovação do afixo: prazo, troca, transferência 
e cedência de afixo.  

2.16  Alteração da redação do § 2º do art. 63 para prever a necessidade de reconstrução de DNA no caso de mãe/reprodutora morta 
que não possui laudo de genotipagem de DNA registrado na ABCCCrioulos. 

2.17  Alteração da redação do § 2º do art. 64 para incluir a necessidade de registro de laudo de genotipagem de, no mínimo, três 
descendentes para efetivação de reconstrução de DNA de animais mortos. 

2.18  Alteração da redação do inciso II Art. 66 para prever a disponibilização de certificado digital de Certificado Definitivo de animal 
constante no Controle C2. 



2.19  Alteração da redação do caput do Art.69 para prever a possibilidade de comunicado de transferência através da área restrita, 
mediante habilitação do proprietário para realização de serviços online. 

2.20  Alteração da redação do § 1º. do Art.69 para dispensar a necessidade de envio do certificado original do animal para realização 
de transferência através de formulário físico. 

2.21  Exclusão por revogação do §2º do Art. 71 que prevê a possibilidade de retirada da reserva de domínio através de comprovação 
de pagamento e/ou cumprimento das condições estipuladas no contrato. 

2.22  Alteração da redação do Art.80 para prever a possibilidade de requerimento de reativação do registro de animal castrado via e-
mail registrado no cadastro do proprietário. 

2.23  Inclusão de Parágrafo Único no Art. 81 para prever a obrigatoriedade de submissão dos produtos nascidos a partir de 01/07/2020, 
filhos de fêmeas nascidas a partir de 01/01/2012 à comparativo materno e paterno. 

2.24  Adequação da redação do título do Capítulo XIX para incluir a exportação como matéria regulamentada naquele capítulo. 
2.25  Alteração da redação o Art.90 para incluir a necessidade de prévia submissão de animal importado à Inspeção Zootécnica 

realizada por técnico credenciado na ABCCC. 
2.26  Realocação de artigos do Capítulo XIX para que os procedimentos de importação, nacionalização e exportação sejam 

compreendidos, modificando o Art.96 para Art.102; Art. 97 para Art.100; Art.99 para Art.101; Art.100 para Art.96; Art. 101 para 
Art.97; Art.102 para Art.98 e inclusão de novas previsões nos artigos 99 e 103, conforme itens 2.32 e 2.35 deste edital. 

2.27  Exclusão da redação do caput do Art.91, tornando seu atual § único em redação do caput, porém excluindo-se da redação original 
a expressão “fêmea coberta”, bem como a obrigação de apresentação de certificado de prenhez. 

2.28 Adequação dos dispositivos mencionados no Art. 94 referente à importação temporária de machos para fins de padreação, 
passando a constar somente o Art. 90 do Regulamento. 

2.29  Alteração da redação do Art.95 para constar apenas a necessidade de comunicado de padreação no caso de importação 
temporária de égua para fim exclusivo de padreação por reprodutor nacional.  

2.30  Inclusão de Parágrafo Único no Art. 95 visando regular o período de importação temporária para reprodução e do uso de sêmen 
congelado. 

2.31  Inclusão de novo artigo objetivando a regulamentação de importação de sêmen (provavelmente Art. 99). 
2.32  Inclusão de Parágrafo Único no Art. 99 objetivando a regulamentação do uso de sêmen armazenado no país de origem do 

garanhão exportado. 
2.33  Alteração da redação do inciso II do Art.96 para modificar a idade máxima de 90 dias prevista no dispositivo para constar a idade 

de 180 dias.  
2.34 Alteração da redação do §1º do Art.96 para dispensar a necessidade de transferência para a razão importadora.  
2.35  Inclusão de novo artigo (provavelmente Art.103) para realocação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 96. 
2.36  Estabelecimento da previsão de emolumentos para serviços de cedência de resenha, registro de marca, transferência de embrião, 

DNA- Reconstrução/Genotipagem/Vínculo, importação e exportação de sêmen. 
 

 
 

____________________________ 
Francisco Kessler Fleck 

Presidente 


